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BENDROJI DALIS 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 

vykdydama 2021 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi 

pagrindinę veiklos esmę. 

Vizija: 

Viešoji biblioteka – pažangi informacijos, kultūros ir socialinio dialogo skatinimo įstaiga, 

savo kryptinga veikla prisidedanti prie žinių visuomenės kūrimo, Kretingos rajono augimo ir kaitos. 

Strateginiai tikslai: 

1. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę. 

2. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. 

3. Prisidėti prie žinių ir visuomenės kūrimo, skatinat informacinį ir kompiuterinį raštingumą, 

nuolatinį mokymąsi. 

4. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos 

organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą. 

2021 m. įgyvendinat Viešosios bibliotekos numatytus veiklos plano strateginius tikslus, 

pasitelktos įvairios pagalbinės priemonės – tenkinti lankytojų informacinius, žinių ir savišvietos 

poreikius, didinti viešosios informacijos prieinamumą, užtikrinti kokybišką skaitytojų aptarnavimą 

bekontakčiu ar nuotoliniu būdu. 

2021 m visi Viešosios bibliotekos ir jos filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. 

renginiai finansuojami vykdant projektinę veiklą. Viešoji biblioteka sėkmingai įgyvendino 

30 projektų, vykdė kultūrines, švietėjiškas veiklas pagal susidariusias galimybes. 

Organizuotos įvairios kūrybinės veiklos, prisidedančios prie „Kretingos rajono kultūrinės 

veiklos programos“, „Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos“, „Valstybinių švenčių ir 

atmintinų dienų minėjimo programos“, „Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo 

programos“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos“, „Neformaliojo vaikų švietimo 

programos“, „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos“, „Skaitymo skatinimo Kretingos rajone 

programos 2021–2023 m.“, Informacinių gebėjimų ugdymo programos 1–12 kl. moksleiviams“, 

„Žemaičių kalbos metų programos“, įgyvendinimo. Dalis Viešosios bibliotekos renginių, veiklos 

pristatymų vyko netradicinėse erdvėse, parengtos kokybiškų kultūros ir edukacijos renginių ciklas, 

transliuotas Viešosios bibliotekos YouTube kanale, nuotolinės konferencijos transliacijos, įvairūs 

kultūriniai renginiai. 

Įgyvendintos Lietuvių kalbos dienų, Jono Karolio Chodkevičiaus, Jurgio Ambraziejaus 

Pabrėžos, Vytauto Mačernio, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir tarpusavio 

įžado metams, Archyvų, Marijos Gembutienės metams skirtos priemonės. 

Organizuojant Viešosios bibliotekos veiklą 2021 m. itin aktualūs buvo LR Vyriausybės, 

Seimo, ministerijų priimti teisės aktai, susiję su COVID-19 viruso sukeltos pandemijos valdymu. 

2021 m. su virusu susijusi ekstremali situacija neatšaukta, ši nepalanki besitęsianti padėtis lėmė 

daugelio Viešosios bibliotekos veiklos rodiklių nuosmukį, nors ir stengtasi teikti kokybišką ir lankstų 

lankytojų aptarnavimą bei paslaugų organizavimą. 

2021 m. antrame pusmetyje daug sumaišties sukelta dėl startavusio Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto METIS (modernaus elektroninio turinio 

išsaugojimas ir sklaida) – LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos) 

modernizavimo ir www.ibiblioteka.lt portalo vystymo paslaugos. Nežiūrint naujų, puikių šio projekto 

uždavinių, iki šiol METIS modulyje trūkumų pastebima dar daug. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
1.1. Bibliotekų skaičius 

Kretingos rajono bibliotekų tinklą (toliau – SVB) sudaro: 

 Viešoji biblioteka (toliau VB) – 1; 

 Miesto filialas (toliau MF) – 1; 

 Kaimo filialai (toliau KF) – 18. 

1.2. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Kretingos rajono kaimų neįgalieji bei senyvo amžiaus gyventojai aptarnaujami knygnešių 

pagalba. SVB sutelkta 90 knygnešių, lyginant su 2020 m. knygnešių (+2) daugiau, aptarnauta 

vartotojų 199, lyginant su 2020 m., vartotojų (-3) mažiau, išduota dokumentų 3 110 fiz. vnt., lyginant 

su 2020 m., išduota dokumentų (+215 fiz. vnt.) daugiau. 

Bibliotekos Knygnešiai Vartotojai Išduotis 

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

SVB 90 88 199 202 3 110 2 895 

VB 0 0 2 2 38 44 

MF 7 10 15 20 290 340 

KF 83 78 182 180 2 782 2 511 

1.3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių aptarnavimas 

Viešoji biblioteka (VB) iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos per 2021 m. gavo tik 46 įgarsintas 

knygas, lyginant su 2020 m., įgarsintų knygų gavo 5 fiz. vnt. mažiau. Aptarnauti 2 vartotojai, lyginant 

su 2020 m., aptarnauta tiek pat vartotojų (0), apsilankymų – 4, lyginant su 2020 m., lankytojų (-3) 

mažiau, išduota dokumentų 38 fiz. vnt., lyginant su 2020 m., išduota dokumentų (-6 fiz. vnt.) mažiau. 

II. FONDO FORMAVIMAS 
2.1. Fondo būklė 

Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, geografinę 

ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, visuomenės poreikius SVB komplektuoja 

universalaus profilio dokumentų fondą. 

2021 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 43 652, lyginant su 2020 m. 

(Kultūros ministerijos ir 36 960 Eur iš valstybės biudžeto lėšos 27 249 Eur: iš viso – 64 209 Eur), 

gauta 20 557 Eur mažiau. Iš Kultūros ministerijos lėšų nupirkta 4 605 fiz. vnt. dokumentų. Vienos 

knygos kainos vidurkis 9,48 Eur. Lyginant su 2020 m., knygų nupirkta 2 450 fiz. vnt. mažiau. 

Kol kas SVB fonduose trūksta programinės literatūros moksleiviams. Daugelio programinės 

literatūros leidinių yra pasibaigę tiražai, todėl knygų leidykloms išsiųsti prašymai, kuriuos leidinius 

reikėtų pakartoti ar atnaujinti. Leidyklos noriai bendradarbiauja ir į bibliotekos prašymus atsižvelgia. 

Neigiamą įtaką komplektuojant fondus turėjo pandemija. Šiais metais sumažėjo gavimas 

parama – 777 fiz. vnt., lyginant su 2020 m., gauta 1 067 Eur fiz. vnt. mažiau. Negavome paramos iš 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ (2020 m. – 378 fiz. vnt.), mažiau knygų Viešajai 

bibliotekai padovanojo ir tradicinės akcijos metu „Bibliotekų knygų Kalėdos“ – 327 fiz. vnt. (2020 m. 

– 627 fiz. vnt.). Dėkingi leidyklai „Alma littera sprendimai“, kuri skyrė paramą – 364 fiz. vnt. knygų. 

Vertinant fizinių ir juridinių asmenų paramą, galima pamatyti, jog ji nėra pastovi, dažnai 

kintanti, bet viena iš svarbiausių papildomo fondo komplektavimo šaltinių. 
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Kaip ir kiekvienais metais periodinių leidinių prenumeratai lėšas skyrė Kretingos rajono 

savivaldybė. Iš viso skirta 11 230 Eur, lyginat su 2020 m., periodinių leidinių prenumeratai skirta 

867 Eur mažiau. 

2021 m. SVB užprenumeruota 53 pav. periodinių leidinių (2020 m. – 66 pav. periodinių 

leidinių), iš jų: 13 pav. laikraščių. Dėka Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, 2021 m. gauta 

25 pav. periodiniai leidiniai (2020 m. – 35 pav.). 

Dokumentų fondas 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

fiz. vnt. 

% 

fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. 

SVB 209 525 57 175 207 159 56 310 +2 366 +1,1 

VB 61 937 54 226 60 721 53 144 +1 216 +2,0 

MF 16 271 10 685 15 824 10 273 +447 +2,7 

KF 131 317 16 450 130 614 16 175 +703 +0,5 

Nežiūrint pandemijos, šiais metais SVB dokumentų fondas padidėjo – 2 366 fiz. vnt. 

Vidutiniškai viename kaimo filialo fonde yra 7 295 fiz. vnt. (2020 m. – 7 256 fiz. vnt.) 

dokumentų. 

2.2. Fondo sudėtis 

Analizuojant ir stebint SVB fondo būklę, didžiausią fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 

66,8 proc, šakinė literatūra – 33,2 proc. 

Iš viso grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

 SVB – 140 037 fiz. vnt., 66,8 % 

 VB – 33 457 fiz. vnt., 54,0 % 

 MF – 10 124 fiz. vnt., 62,2 % 

 KF – 96 456 fiz. vnt., 73,5 % 

Iš viso šakinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.): 

 SVB – 69 488 fiz. vnt., 33,2 % 

 VB – 28 480 fiz. vnt., 46,0 % 

 MF – 6 147 fiz. vnt., 37,8 % 

 KF – 34 861 fiz. vnt., 26,5 % 

Iš viso periodinių leidinių (fiz. vnt.): 

 SVB – 304 fiz. vnt.; 

 VB – 51 fiz. vnt.; 

 MF – 17 fiz. vnt.; 

 KF – 236 fiz. vnt. 

2.3. Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 
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 SVB – 5,6, lyginant su 2020 m. +0,3; 

 VB – 3,6, lyginant su 2020 m. +0,2; 

 MF – 12,0, lyginant su 2020 m. +0,4; 

 KF – 6,1, lyginant su 2020 m. -0,5. 

 

Lyginant su 2020 m., dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui padidėjo, išskyrus 

kaimo filialus. 

 

Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui (be periodinių leidinių) 

 

Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

SVB 0,03 0,03 0 

VB 0,06 0,05 +0,01 

MF 0,12 0,12 0 

KF 0,005 0,005 0 

Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2021 m. 2020 m 

 

Skirtumas 

SVB 0,004 0,004 0 

VB 0,005 0,005 0 

MF 0,004 0,004 0 

KF 0,002 0,002 0 

Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

SVB 35 26 +9 

VB – 16 – 

MF – 29 – 

KF – 37 – 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

SVB 0,16 0,23 -0,07 

VB 0,13 0,15 -0,02 

MF 0,33 0,43 -0,10 

KF 0,15 0,29 -0,14 
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Dėl atnaujintos LIBIS modulio programos tikslaus vartotojų skaičiaus neturime tiek VB, tiek 

MF ir KF. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui, rodomas tik SVB. 

2.4. Dokumentų gautis 

2021 m. SVB dokumentų gavimas sumažėjo 53,7 proc, VB – sumažėjo 21,1 proc., MF – 

sumažėjo 31,3 proc., KF – sumažėjo 79,4 proc. 

Šiais metais vidutiniškai vienas filialas gavo 180 fiz. vnt., lyginant su 2020 m., gauta 

144 fiz. vnt. mažiau. 

2021 m. ženklų sumažėjusį dokumentų gavimą įtakojo mažesnės lėšos iš Kultūros ministerijos 

bei nebuvo papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto, kas buvo skirta 2020 m. Šiais metais mažai 

gauta ir knygų paramos, kuri nemažai prisideda prie dokumentų fondų komplektavimo. 

Gauta dokumentų 

Biblioteka 

 

2021 m. 2020 m. Skirtumas 

fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. % 

SVB 5 951 1 563 9 150 2 132 -3 199 -569 -53,7 

VB 2 253 1 493 2 729 1 919 -476 -426 -21,1 

MF 447 412 587 551 -140 -139 -31,3 

KF 3 251 807 5 834 1 171 -2 583 -364 -79,4 

Per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

 SVB – 4 673 fiz. vnt., 1 040 pav. 

 VB – 1 658 fiz. vnt., 1 002 pav. 

 MF – 310 fiz. vnt., 283 pav. 

 KF – 2 705 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 150 fiz. vnt. grožinės literatūros, 

lyginant su 2020 m., 112 fiz. vnt. mažiau. 

Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

 SVB – 1 278 fiz. vnt., 523 pav. 

 VB – 595 fiz. vnt., 491 pav. 

 MF – 137 fiz. vnt., 129 pav. 

 KF – 546 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 30 fiz. vnt. šakinės literatūros, lyginant 

su 2020 m., 32 fiz. vnt. mažiau. 

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas % 

SVB 2,8 4,4 -1,6 

VB 3,6 4,5 -0,9 

MF 2,7 3,7 -1,0 

KF 2,5 4,5 -2,0 
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Lėšos, tenkančios vienam gyventojui įsigyti: 

 Iš viso – 1,47 Eur; 

 Kultūros ministerijos skirtos lėšos – 1,17 Eur; 

 Kretingos rajono savivaldybės skirtos lėšos – 0,30 Eur. 

 

2021 m. SVB dokumentų įsigijo už 54 882 Eur (2020 m. – 76 606 Eur), iš jų: 

 Kultūros ministerija – 43 652 Eur (2020 m. – 64 209 Eur); 

 Kretingos rajono savivaldybė – 11 230 Eur (2020 m. – 12 097 Eur). 

 

2.5. Dokumentų nurašymas 

2021 m. SVB nurašyta 1 173 fiz. vnt. mažiau, lyginant su 2020 m. – 4 758 fiz. vnt. 

Nurašymo priežastys: susidėvėję dokumentai – 3 521 fiz. vnt., 98,2 %, vartotojų prarasti 

dokumentai – 64 fiz. vnt., 1,8 %. 

 

 SVB – 3 585 fiz. vnt., 698 pav. 

 VB – 1 037 fiz. vnt., 411 pav. 

 MF – 0 fiz. vnt., 0 pav. 

 KF – 2 548 fiz. vnt. 532 pav. 

 

2.6. Fondo panaudojimas 

Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 

Biblioteka 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

SVB 0,7 0,8 -0,1 

VB 0,7 1,0 -0,3 

MF 0,9 1,0 -0,1 

KF 0,7 0,7 0 

Pagal IFLA rekomendacijas metinis fondų papildymas 1 000 gyventojų turi būti 250 knygų, 

Kretingos rajono 1 000 gyventojų tenka 210 knygos, t. y. 3 knygomis daugiau, nei praėjusiais metais. 

Norisi pažymėti, jog fondų atnaujinimo problema išlieka aktuali. Rajono bibliotekose vis dar trūksta 

programinės literatūros. Problemą bandoma spręsti tiesiogiai bendradarbiaujant su knygų leidėjais. 

Siunčiami jiems trūkstamų knygų sąrašai ir leidyklos daugelio knygų leidybą kartoja. 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
3.1. Vartotojų telkimas 

2022 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kretingos rajone 

registruoti 37 415, Kretingos mieste – 16 996 gyventojai. Gyventojų skaičius, lyginant su 2020 m., 

Kretingos rajone sumažėjo 10, o Kretingos mieste padidėjo 413 gyventojais. Gyventojų sutelkimo 

procentas, lyginant su 2020 m., SVB – sumažėjo 6,6 proc.  

2021 m. vyko LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos) modernizavimo, 

diegimo ir atnaujinimo darbai, negalėta tiksliai pateikti veiklos statistinių duomenų. Dėl pasikeitusios 

statistinių duomenų skaičiavimo metodikos, sumažėjo veiklos rodiklių statistika. 
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Biblioteka Gyventojų skaičius 

2021 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2021 m. 

Gyventojų skaičius 

2020 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2020 m. 

SVB 37 415 14,4 37 425 21,00 

VB - - - - 

MF - - - - 

KF - - - - 

3.2. Vartotojų skaičius 

2021 m. SVB registruoti – 5 394 vartotojai, iš jų: perregistruoti vartotojai – 4 820, naujai 

užregistruoti – 574. Apsiribota teikti vartotojų skaičių tik SVB, kad išvengti netikslios vartotojų 

rodiklių statistikos VB, MF, KF. 

Biblioteka Vartotojų skaičius 2021 m. Vartotojų skaičius 2020 m. Skirtumas 

SVB 5 394 7 874 -2 480 

VB - - - 

MF - - -- 

KF - -  

3.3. Apsilankymų skaičius 

2021 m. SVB apsilankė 165 570 lankytojų, lyginat su 2020 m., lankytojų sumažėjo (-14 850). 

VB apsilankė 111 768 lankytojai, lyginant su 2020 m., lankytojų irgi sumažėjo (-5 468). MF 

apsilankė 6 083 lankytojai, lyginant su 2020 m., lankytojų skaičius mažėjo (-897). KF apsilankė 

47 719 lankytojų, lyginant su 2020 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-8 485). 

Bendras lankomumo rodiklis SVB – 30,7 (+7,8). 

2021 m. lankytojų mažėjimą SVB, kaip ir visų kitų rodiklių, lėmė besitęsianti COVID-19 

pandemija Lietuvoje, kuri apribojo teikiamų paslaugų galimybes bibliotekų lankytojams. 

3.4. Dokumentų išduotis 

2021 m. SVB vartotojams išduota 149 164 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2020 m., išduota 

mažiau (-16 152 fiz. vnt.), VB (-19 236 fiz. vnt.), MF (-1 606 fiz. vnt.) ir KF (-1 478 fiz. vnt.). 

 

Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2021 m. 2020 m. 

SVB 149 164 165 316 -16 152 

VB 43 708 62 944 -19 236 

MF 18 198 16 592 -1 606 

KF 87 258 85 780 -1 478 

 

Didžiąją dalį dokumentų SVB išduoties sudaro išduotis į namus – 121 446 fiz. Lyginant su 

2020 m., išduotis į namus mažėjo SVB (-1 147 fiz. vnt.), VB irgi mažėjo (-8 979 fiz. vnt.), bet MF 

padidėjo (+2 535 fiz. vnt.), KF sumažėjo (-5 297 fiz. vnt.). 

Biblioteka Išduota 

dokumentų į 

namus 

2021 m. 

Išduota 

dokumentų į 

namus 

2020 m. 

Skirtumas Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2021 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2020 m. 

Skirtumas 
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SVB 121 446 122 593 -1 147 27 718 42 723 -15 005 

VB 34 919 43 898 -8 979 8 789 19 046 -10 257 

MF 14 137 11 602 +2 535 4 061 4 990 -929 

KF 72 390 67 093 -5 297 14 868 18 687 -3 819 

 

 SVB išduota grožinės literatūros (-3 734 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-12 418 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (-11 549 fiz. vnt.) mažiau; 

 VB išduota grožinės literatūros (-8 345 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-10 891 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (-10 314 fiz. vnt.) mažiau; 

 MF išduota grožinės literatūros (+1 244 fiz. vnt.), šakinės literatūros (+362 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (+1 044 fiz. vnt.) daugiau; 

 KF išduota grožinės literatūros (+3 367 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros (-1 889 fiz. 

vnt.) ir periodinių leidinių (-2 279 fiz. vnt.) mažiau. 

 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūro

s fiz. vnt. 

2021 m. 

% Skirt

umas, 

lygin

ant su 

2020 

m. % 

Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2021 m. 

% Skirtu

mas, 

lyginan

t su 

2020 

m. % 

Iš viso 

išduota 

periodini

ų 

leidinių 

fiz. vnt. 

2021 m. 

% Skirtu

mas, 

lygina

nt su 

2020 

m. % 

SVB 83 574 56,0 +3,2 65 590 44,0 -3,2 51 462 34,5 -3,6 

VB 26 820 61,4 +5,5 16 888 38,6 -5,5 8 536 19,5 -10,4 

MF 9 076 49,9 +2,7 9 122 50,1 -2,7 8 345 45,9 +1,9 

KF 47 678 54,6 +2,9 39 580 45,4 -2,9 34 581 39,6 -19,0 

3.5. Skaitomumas 

Biblioteka Skaitomumo rodiklis 

2021 m. 

Skaitomumo rodiklis 

2020 m. 

Skirtumas 

SVB 27,7 21,0 +6,7 

VB - 16,5  - 

MF - 30,6 - 

KF - 24,4 - 

3.6. Vartotojams ir darbuotojams skirtų darbo vietų skaičius 

2021 m. VB užleidus savo patalpas Vakcinacijos centrui, dirbant COVID-19 pandemijos 

sąlygomis sumažėjo darbo vietų skaičius vartotojams (-12), SVB kompiuterizuotų darbo vietų, 

prijungtų prie interneto, vartotojams, palyginus su 2020 m., išliko stabilus (+1), tačiau kompiuterių 

lankytojų skaičius ženkliai sumažėjo – 2 005, lyginant su 2020 m., (-3 347). Rodiklių mažėjimą 

įtakojo karantino metu nustatyta vartotojų aptarnavimo tvarka. 

Biblioteka Darbo vietų sk. 

vartotojams 

(įskaitant 

vartotojų 

kompiuterines. 

darbo vietas) 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

 

Vartotojams (V) Darbuotojams (D) 
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3.7. Vartotojų orientavimas ir mokymas 

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (SVB) vykdyta kompiuterinio raštingumo ir darbuotojų 

pravestų mokymų trukmė (valandomis) fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo 

klausimais – 1 171 val., lyginant su 2020 m., mokymų trukmė (-2 417 val.) trumpesnė, sumažėjo šiek 

tiek ir konsultuotų vartotojų skaičius – 2 610, lyginant su 2020 m., (-38) mažiau. 

 

Biblioteka 

Darbuotojų pravestų 

konsultacijų ir mokymų trukmė 

valandomis 

2021/2020 m. 

 

Konsultuotų vartotojų 

skaičius 

2021/2020 m. 

SVB 1 171 3 588 2 610 2 648  

VB 656 2 921 996 1 212  

MF 58 87 684 564  

KF 457 580 930 1 380  

3.8. Darbo laikas 

2021 m. Viešosios bibliotekos (VB) darbo laikas, kai vartotojai naudojasi bibliotekos 

paslaugomis yra pirmadieniais–penktadieniais, dėl Covid-19 pandemijos, biblioteka šeštadieniais 

nedirbo. Kaimo ir miesto filialų (KF ir MF) darbo laikas nevienodas. Filialai dirba 5 dienas per 

savaitę. 7 filialai dirba ne pilną darbo dieną. 

Covid-19 pandemija pakeitė Lietuvos bibliotekų funkcionavimą ir paslaugų gyventojams 

teikimo tvarką. Visuotinio karantino sąlygomis ir ekstremalios situacijos dėl koronaviruso plitimo 

grėsmės SVB patalpose vykdyta veikla, teiktos paslaugos, organizuoti renginiai, mokymai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis pandemijos valdymo priemonėmis. 

Kai kurios paslaugos ir veiklos teiktos ir nuotoliniu būdu. 

3.9. TBA aptarnavimas 

 SVB – gauta užklausų iš kitų bibliotekų – 0, negauta užklausų ir 2020 m. 

 SVB – išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms – 9 dok., lyginant su 2020 m., išsiųsta 

užklausų (+2) daugiau; 

 SVB – gauta dokumentų – 0 dok., lyginant su 2020 m., gauta (-15 dok.) mažiau. 

3.10. Renginiai 

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Vaizdiniai renginiai 

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

SVB 1 270 1 311 698 797 572 514 

Iš viso 

2021 m. 

Iš viso 

2020 m. 

Iš viso 

(V+D) 

2021 m. 

Iš viso 

(V+D) 

2020 m. 

Prijungtų 

prie 

interneto 
2021 m. 

Prijungtų 

prie 

interneto 

2020 m. 

Prijungtų 

prie 

interneto 

2021 m. 

Prijungtų 

prie 

interneto 

2020 m. 

SVB 380 392  147 146 99 98 48 48 

VB 127 139  53 53 27 27 26 26 

MF 28 28  8 8 6 6 2 2 

KF 225 225  86 85 66 65 20 20 
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VB 371 447 290 378 81 69 

MF 98 131 54 80 44 51 

KF 801 733 354 339 447 394 

2021 m. SVB buvo suorganizuoti 1 270 renginiai, lyginant su 2020 m. metais, renginių 

skaičius (-41) šiek tiek sumažėjo. Lietuvoje nuo liepos 1 d. visuotinis karantinas nutraukiamas, įvesta 

ekstremalioji situacija dėl koronaviruso plitimo grėsmės. Ši pasikeitusi situaciją įtakojo didesnes 

galimybes organizuoti renginius gyvai, mažiau – nuotoliniu būdu. 

Biblioteka Edukaciniai renginiai Skirtumas 

2021 m. 2020 m.  

SVB 231 213 +18 

VB 46 79 -33 

MF 4 10 -6 

KF 154 124 +30 

 

Svarbesni žodiniai renginiai suaugusiesiems: 

Skaitymo skatinimo renginiai 

Viešojoje bibliotekoje (VB) balandžio 23–30 d. vyko tradicinė XXI-oji Nacionalinė 

Lietuvos bibliotekų savaitė „Nauja realybė – naujos formos“. Jos metu vyko virtualus susitikimas 

su knygų „Brolis, kurio nereikėjo“ ir „Keistuoliai“ autore, vaikų literatūros kritike, vaikų skaitymo 

skatinimo specialiste Gaja Guna Ekle, profesionalia šeimų konsultante, gydytoja psichoterapeute, 

knygų autore Aurima Diliene, „Kūrybinio rašymo laboratorijos“ edukacija su kūrybinės veiklos 

vadybininke Malvina Zimbliene, virtualios realybės žaidimo „Pasakų veikėjai atgyja“ pristatymai bei 

pristatyta fotografijų paroda „Mano mylimiausia vaikystės knyga“, kurioje savo vaikystės knygas 

pristatė Viešosios bibliotekos darbuotojai. 

2021 m. Viešoji biblioteka (VB) vykdė Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą tęstinį 

skaitymo skatinimo projektą „Knygos invazija‘21“. Bibliotekoje lankėsi ir naujausią poezijos knygą 

„Melancholijos“ pristatė poetas Gediminas Bytautas, leidinio Passport Journal 3 tomo „Litvakai“ 

sudarytojas ir rengėjas Kęstas Pikūnas, vyko trumpametražio dokumentinio filmo ir knygos „Kovido 

frontas“ pristatymas (autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė), Emilijos Latėnaitės ir Juozo 

Gaižausko koncertas „Tarp mūsų tik vasara“, kurio metu pristatyta J. Gaižausko knyga „Dievas su 

šlepetėmis“, TV režisieriaus ir pirmojo lietuviško serialo „Giminės“ autoriaus Broniaus Bušmos 

knygos „Giminės. Kaip jie jas kūrė“ ir serialo siužetų pristatymas ir kt. 

Liepos 10 d. vyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ 2021 renginys, 

kuriame dalyvavo garsūs poetai Dainius Dirgėla, Indrė Valantinaitė, Marius Burokas, Adam Vajna 

(Vengrija), Ričardas Šileika, Benediktas Januševičius, Enrika Striogaitė. 

Rugsėjo–lapkričio mėnesiais vyko projekto „Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių 

literatūroje įtaka šiuolaikinei visuomenei“ veiklos: diskusijų forumas, kuriame pranešimus skaitė 

literatūrologė dr. Solveiga Daugirdaitė, istorikė dr. Virginija Jurėnienė, psichologė Vika Gridiajeva, 

STAND-UP pokalbiai su rašytojomis, žurnalistėmis Ugne Barauskaite ir Akvile Kavaliauskaite, 

meninė programa pagal kraštietės rašytojos Liūnės Janušytės knygą „Korektūros klaida“ – „Satyros 

spalvos“, kurią pristatė aktorės Sandra Daukšaitė, Lina Rastokaitė, Edita Užaitė ir Kretingą garsinusių 

moterų portretų parodos „nePAŽINTOS“ atidarymas. 

Spalio 29 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) vyko tradicinis Kretingos krašto kūrėjų vakaras. 

Vakaro metu buvo skaitoma Kretingos miesto ir rajono kūrėjų poezija. Savo eiles skaitė pranciškonas 

brolis Bernardas Belickas, Giedrius Vaicekauskas, Linas Daugėla, Irena Grabienė, Aušrinė 

Zulumskytė, Marija Bučkienė, Guoda Mėčiūtė. 

Viešojoje bibliotekoje (VB) savo veiklą tęsia suaugusiųjų knygų klubas „9 puslapis“ bei 

veiklą pradėjo jaunimo knygų klubas. Taip pat rugsėjo 26–spalio 2 d. inicijuota Uždraustų knygų 
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savaitė bei diskusijų vakaras „Knygos mus vienija, cenzūra – atskiria“. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacija, lapkričio 27 d. 

organizuota Kretingos knygų mugė’21. Mugės metu kretingiškiai turėjo puikią galimybę įsigyti 

knygų leidyklų kainomis, dalyvauti knygų pristatymuose, susitikti su rašytojais. Mugės metu vyko 

tapybos darbų parodos, įamžinančios Kretingos kraštą garsinusias moteris, „NEpažintos“ pristatymas 

(darbų autorius – dailininkas Gintautas Grušas), kalendoriaus „Kretingos krašto moterys“ pristatymas 

(Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras), D. Rekio eilėraščių knygos „Sūrumas rėžio“ 

pristatymas, I. Grabienės poezijos knygos „Išsiblaškiusios mintys“, D. Sobeckio esė rinkinio „Tikiu, 

vadinasi bijau“ ir monografijos „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės 

universalėjimas“ pristatymas, leidinio „Žemaičių šventasis“, vaizdo siužeto „Gyva istorija. 

Liudijimai apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą“ pristatymas, poetų V. Gulbino ir V. Rudžiansko knygų 

pristatymas, susitikimas su parodos „MiGra“ autorėmis M. Jonaitiene ir G. Kaščioniene, E. 

Karnauskaitės poezijos knygos „Miegančios chimeros“ pristatymas, susitikimas su poetu A. Valenta. 

 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai 

Prasidėjus karantinui, dalis Viešosios bibliotekos (VB) paslaugų ir renginių buvo perkelti į 

virtualią erdvę, įrengta profesionali renginių filmavimo ir transliavimo studija. Vykdant projektą 

„Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas“, parengtas kokybiškų 

kultūros ir edukacijos renginių ciklas, transliuotas Viešosios bibliotekos YouTube kanale: siekiant 

tenkinti kiek įmanoma platesnio interesantų rato poreikius, buvo nuspręsta virtualių renginių ciklą 

sudaryti kviečiant pokalbiams populiariųjų knygų autorius, o besidominčiuosius kultūros paveldu – į 

Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekoje saugomų rankraščių pristatymą. 

Švenčiant Kretingos miesto gimtadienį, birželio 11 d. Viešoji biblioteka pakvietė į tradicinį 

bendruomeniškumo renginį „Baltasis vakaras“. Kretingos bendruomenę suburiančiame renginyje 

dalyviai galėjo išvysti Beatos Molytės baleto mokyklos mokytojos Aleksandros Karečkienės mokinės 

Evos Mockutės šokį „Natelė“ (spektaklis „Coliukė“), Kretingoje įsikūrusios RBA šokių namų 

mokytojos Robertos Bajorės auklėtinių bei vienintelių Lietuvoje gyvo garso retro swing trio „Kartą 

Amerikoj“ pasirodymus, dalyvauti žinių apie Kretingą konkursuose. 

2021 m. bibliotekoje net 2 dienas vyko kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, kuri lankytojus 

stebino ne tik originaliomis rankų darbo dovanomis, šventine programa, bet ir kūrybinėmis 

dirbtuvėmis! Ši mugė išskirtinė tuo, jog joje suteikiama galimybė pasiūlyti lankytojams savo 

produkciją tiems, kurių gaminiai yra rankų darbo. 

2021 m. spalio–lapkričio mėnesiais Viešojoje bibliotekoje vyko tradiciniu tapęs verslumo 

inkubatorius #VersliKretinga’21. Šie renginiai skirti verslą pradedantiesiems ar smulkiojo ir 

vidutinio verslo atstovams. Šiemet pasiūlyti net šeši skirtingo pobūdžio verslumo skatinimo 

mokymai. 

Viešoji biblioteka rengia filmų peržiūras: bendradarbiaujant su VšĮ „Kino pavasaris“ projekto 

„Kino karavanas“ komanda, liepos 29 d. miesto estradoje parodyti filmai „Suteik man sparnus“ 

(rež. Nicolas Vanier, 2019, Prancūzija, 113 min., V), „Triumfas“ (rež. Emmanuel Courcol, 2020, 

Prancūzija, 105 min., N-13). Spalio 6 d. vyko dokumentinio filmo „Priežastis, kodėl aš šokinėju” 

peržiūra (organizatoriai – asociacija „Kretingos lietaus vaikai“, Viešoji biblioteka ir Kretingos rajono 

pedagoginė psichologinė tarnyba). Lapkričio 9 d. vyko dokukemtinio filmo „Būsiu su Tavim“ 

pristatymjas ir susitikimas su filmo režisieriais V. Vareikyte ir M. Dejoie. 

Spalio 22 d. vyko susitikimas su vienu populiariausių teatro, kino ir televizijos aktoriumi 

Giedriumi Savicku „Aš čia pro šalį ėjau…“. 

 

Etnokultūros renginiai 
Viešoji biblioteka (VB), minėdama vienos svarbiausių XIX a. Lietuvos religinio, kultūrinio, 

visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybės – vyskupo Motiejaus Valančiaus – gimimo metines, 

vasario 26 d. kvietė dalyvauti nuotolinėje konferencijoje „Vyskupui Motiejui Valančiui – 220“. 
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Konferencijos dalyvius ir žiūrovus pasveikino Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius 

ir Kretingos rajono Garbės pilietis, LR Seimo narys Antanas Vinkus. Pranešimus skaitė Klaipėdos 

universiteto profesorė Roma Bončkutė, Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas, menotyrininkas 

Antanas Ivinskis bei Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada. 

Birželio 9 d. kretingiškiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į hologramos, skirtos Motiejaus 

Valančiaus jubiliejui paminėti, atidarymą bei įsiklausyti į modernų, žiūrovų dėmesį pritraukusį 

„Taško teatro“ pasirodymą „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste“. Aktuali judesio, 

garso ir žodžio interpretacija, padedanti atskleisti esminius Motiejaus Valančiaus kūrybos ir veiklos 

aspektus, idėjas, tikslus, parodytas Kretingoje, Salantuose, Kartenoje, Kūlupėnuose, Vydmantuose ir 

Darbėnuose. 

Balandžio 15 d. Viešoji biblioteka (VB) prisidėjo transliuojant nuotolinę mokslinę 

konferenciją, skirtą J. A. Pabrėžos metams. Konferenciją moderavo diak. Nerijus Čapas OFS, 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras, pranešimus skaitė br. kun. 

Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras, 

Nijolė Raudytė (Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka), prof. dr. Juozas Pabrėža (Šiaulių 

universitetas), dr. Kęstutis Trakšelys (Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Klaipėdos 

universitetas), prof. dr. Asta Klimienė (Klaipėdos universitetas), kun. Benediktas Jurčys OFM, doc. 

dr. Rita Jankauskienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Giedrius Subačius (University of Illinois at 

Chicago ir Lietuvos istorijos institutas). 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai jaunimui 

2021 m. Viešosios bibliotekos (VB) edukacijos centre „Savo kampas“ veiklos didelę dalį 

negalėjo vykti fizinėje aplinkoje, tačiau, pritaikant techninius sprendimus, daug veiklų vyko 

virtualioje erdvėje. Sausio mėnesį Jaunimas organizavo MMO žaidimo (massively multiplayer online 

game) Agar.io bendrus žaidimus, kur jaunimas galėjo patirti biologinę pirmuonių realybę, nuolat 

vykdytos stalo žaidimų savaitės, X-Box One ir VR žaidimų savaitės. 

Vasario, kovo, balandžio mėnesiais su VšĮ Edukraftas pagalba buvo organizuojami 

edukaciniai „Minecraft“ užsiėmimai (14 užsiėmimų) Marso kolonizavimo tematika. Užsiėmimai 

sulaukė daug susidomėjimo iš vaikų iki 12 metų. 

Jaunimui suteikiamos galimybės saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui: bendradarbiaujant 

su Kretingos Apskritu stalu buvo surengti nuotoliniai pokalbiai/tinklalaidės su aktoriumi Tadu Gryn 

(sausio 15 d.), 2019 m. Lietuvos Talentų nugalėtoju, šokėju Edgaru Kerpe (sausio 18 d.), 2 nuotoliniai 

susitikimai su „Eleventy-One Audio“ įrašų studijos įkūrėju, audio inžinieriumi Jurgiu Masiulioniu, 

vasario 10 d. vyko tiesioginė tinklalaidės transliacija apie istorinę Vasario 16 d. ir nepriklausomybę 

su privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiu ir norinčiu toliau tęsti karo tarnybą Twitch.tv 

platformos transliuotoju „Hipsteriu Pelėda“.  

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jaunimo kūrybinio, socialinio potencialo ugdymui 

organizuoti pokalbiai ir diskusijos: gegužės 5 d. vyko jaunimo diskusija, skirta susipažinimui su 

Kretingos strateginio plano priemonėmis, gegužės 19 d. vyko jaunimo diskusija, skirta susipažinimui 

su 17 darnaus vystymosi tikslų, kurių stendų paroda vėliau buvo eksponuojama priešais biblioteką. 

Bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų koordinatore surinkta jaunimo delegacija, kuri atstovavo 

Kretingos rajoną trijų dienų „Jaunimo vasaros akademijoje“ (rugpjūčio 18–20 d.). 2023 metais 

Jaunimo vasaros akademija vyks Kretingoje. 

„Savo kampo“ jaunimas aktyviai dalyvavo organizuojant birželio 19 d. vykusį koncertą-

jaunimo muzikinį vakarą „Kreatyvas'21/, pritraukųsį rekordinį dalyvių skaičių. 

Siekiant atliepti jaunimą neįpareigojančių veiklų poreikį, nuo rugpjūčio mėnesio pradėtos 

rengti reguliarios „Medijų popietės“, kurių metu jaunimui suteikiama galimybė susipažinti su 

jaunimui aktualiu turiniu – filmais, serialais, dokumentika ir kitų formatų informacine medija. 
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4 kartus per mėnesį buvo rengiamos „Savo kampo savo DJ“ veiklos, kurių metu jaunimas 

galėjo gyvai klausyti grojamų dj miksų, o norintys, galėjo ir pasimokyti didžėjavimo pagrindų prie dj 

pulto. 

Kitos veiklos: akcijos iniciatyvos 
Viešoji biblioteka (VB) kasmet suburia kretingiškius dalyvauti intelektualiuose protų mūšio 

turnyruose „Auksinis protas“. 2021 m. sezonų mūšiai organizuoti nuotoliniu būdu. 

Organizuota tradicinė Mokslo ir žinių dienai skirta fotosesija su Hariu Poteriu. 

Dalyvauta kitų įstaigų, organizacijų organizuojamose programose, renginiuose, akcijose: 

organizuota Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų rengiama skaitymo iniciatyva „Skaitymo iššūkis“, 

rengiami Lietuvių kalbos dienų užsiėmimai, „Metų knygos“ rinkimų akcija. 

Bendradarbiauta rengiant nuotolinę mokslinę konferenciją, skirtą J. A. Pabrėžos metams bei 

J. A. Pabrėžos metų šventinį minėjimą, 15-ojo tarptautinio dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus 

kinas“ veiklas, VĮ Valstybinės miškų urėdijos organizuojamą Miškininko dienos šventę, Kretingos 

rajono gabių ir talentingų vaikų šventę, parengtas  nuotolinis protmūšis „Vasario 16-oji“ (VšĮ 

Pranciškonų gimnazijai). 

Renginiai kaimo filialuose 

2021 m. Kaimo filialuose (KF), atsižvelgiant į aptarnaujančios bendruomenės kultūrinius 

poreikius, įgyvendinamos įvairios veiklos, nuolat bendradarbiaujama su vietos bendruomenėmis, 

seniūnijomis, Kretingos rajono kultūros centro skyriais, visuomeninėmis organizacijomis ir kt. 

Vykdant projektą – renginių ciklą „Biblioteka – tai Tu!“, trys Viešosios bibliotekos kaimo 

filialai įprasmino jubiliejines veiklos sukaktis: Kartenos filialas – 80-ąsias, Juodupėnų ir Kurmaičių 

filialai – 70-ąsias. Šiuose filialuose organizuoti trys renginiai suaugusiesiems ir trys vaikų auditorijai. 

Renginių dalyviai supažindinti su filialų veikla, teikiamomis paslaugomis, pakviesti aplankyti 

parodas, jiems dovanotos profesionalios muzikinės programos. Renginių pagalba buvo tenkinami 

interesantų kultūriniai poreikiai, turiningai praleistas laisvalaikis. 

Baublių filialas vykdė edukacinę vaikų skaitymo skatinimo programą „Skaitymo paslaptis – 

nepasiklydę tarp knygų“, kurios metu organizuotos 3 edukacinės veiklos vaikams: „Nepatikėsi! 

Knygų slėpynės“, „Mano sukurta ypatinga knyga“, „Skirtukas mano knygai“ bei susitikimas su 

rašytoja Kotryna Zyle. Šiuose organizuotuose užsiėmimuose vaikai turėjo galimybę atskleisti savo 

kūrybiškumą, įveikti skaitymo paslapčių labirintus, pažinti odinių apyrankių gamybos paslaptis, 

mėgautis rašytojos, iliustruotojos, grafikos dizainerės, mitinių būtybių atstovės spaudai K. Zylės 

viešnage, kuri įkvėpė vaikus mėgautis tuo, ką darai bei bibliotekai padovanojo knygą „Siela 

sumuštinių dėžutėje“. 

Projektu „Žemaičių didieji“ Darbėnų filialo darbuotojos, siekė paminėti ir įprasminti 

sukaktis Žemaitijoje gimusių ir kūrusių švietėjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (250 m.) ir vyskupo 

Motiejaus Valančiaus (220 m.) gimimo jubiliejus. Pristatytos ne tik jubiliejines sukaktis mininčios 

asmenybės, bet ir kitas Lietuvai ir Žemaitijai itin svarbus kūrėjas, istorikas, švietėjas – Simonas 

Daukantas. Tai įgyvendinti padėjo trys susitikimai-skaitytojų sueigos: „Klumpių kelias nuo Kalvių 

iki Sankt Peterburgo“; „Kūno ir sielos gydytojas“, „Nasrėnų klėtelės šviesa“. 

Skaitytojų sueiga „Klumpių kelias nuo Kalvių iki Sankt Peterburgo“ reklamuota interaktyviai 

Darbėnų filialo Facebook puslapyje. Pranešimą apie S. Daukanto biografiją, jo pėdsaką lietuviškos 

raštijos srityje, paruošė ir pristatė humanitarinių mokslų daktarės Jūratė Sofija Laučiūtė. 

Renginys „Sielos ir kūno gydytojas“, skirtas švietėjui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Sueigos 

metu pranešimą pristatė Viešosios bibliotekos (VB) Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja 
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Laima Jonauskaitė, J. Pabrėžos augintų, aprašytų žolelių ir vaistažolių nauda pasidalijo žoliautoja 

Vilija Jonauskienė. 

Vyskupui M. Valančiui skirtoje sueigoje „Nasrėnų klėtelės šviesa“ savo veiklą pristatė 

vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė Violeta Čėsnienė. 

Erlėnų filialas vykdė projektą-renginių ciklą „Baltiški – lietuviški ženklai ir simboliai“. 

Įvairiomis edukacinėmis veiklomis buvo įprasminti Marijos Gimbutienės metai, bendruomenės nariai 

ir aplinkinių kaimų gyventojai supažindinti su tautos istorija ir senąja kultūra, suteikiant žinių apie 

senųjų baltiškų simbolių prasmę ir reikšmę. 

Edukacinio užsiėmimo „Baltiški simboliai archeologiniame kuršių genties kostiume“ metu 

bendruomenės nariai galėjo susipažinti su pačių svarbiausių baltų ženklų reikšmėmis. Kito 

užsiėmimo „Baltiška simbolika ir mitologija archeologinėje tekstilėje“ metu buvo demonstruojama 

audimo technika. Edukacijos metu dalyviai turėjo galimybę pasimokyti ir patys nusiausti juostą su 

baltų ženklais. 

Taip pat bibliotekoje eksponuota Marijos Gimbutienės metams skirta paroda „Archeologijos 

pradininkė – Marija Gimbutienė“ ir Dianos Žukauskaitės kūrybos darbų paroda „Senovės baltų 

ženklai: atminties skiautės“. 

 

Grūšlaukės filiale įgyvendintas projektas „Antanas Mončys iš Mončių kaimo“, finansuojamo 

iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Renginiai buvo skirti deramai įprasminti kraštiečio, 

garsaus menininko Antano Mončio 100-ąsias gimimo metines. Ta proga birželio 8 d. vyko 

teatralizuotas susitikimas prie menininko kapo Grūšlaukėje, kur turėta galimybė pasiklausyti 

muzikos, atliekamos autentiškais skulptoriaus A. Mončio (1921–1993) moliniais švilpiais (atlikėjas 

Donatas Bielkauskas). Bibliotekoje buvo surengta ir nuotraukų paroda „Paryžietiškas žemaičio 

palikimas“. Rugsėjo–spalio mėnesiais filiale buvo eksponuojami autentiški menininko sukurti 

plakatai. O spalio mėnesį bibliotekoje vyko filmo „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ anonso peržiūra 

(režisierius Linas Mikuta). Projekto dėka Grūšlaukės bendruomenė supažindinta su pasaulinio garso 

skulptoriaus biografija, gyvenimo įvykiais, nuveiktais darbais, kūryba, lietuvybės bei gimtosios 

kalbos puoselėjimu, meile gimtajam kraštui. 

Kūlupėnų filialas įgyvendino projektą „Minint vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ąsias 

gimimo metines, pasitelkiant meninę programą – kūrybos skaitymą ir muziką. 

Organizuotos keturios literatūrinės-muzikinės popietės „Nuo piemenėlio iki ganytojo“ 

(atlikėjai skaitovė Diana Žukauskaitė ir pianistas Gintaras Pucas). 

Specialiai vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms paminėti buvo 

išspausdinti informaciniai knygos skirtukai, rašikliai su bibliotekos logotipu, kurie buvo padovanoti 

atvykusiems dalyviams. 

Projektas buvo aktualus pasirinktos teritorijos gyventojams, nes šiose vietose vyskupo 

atmintis gyva, didžiuojamasi jo kilme iš Nasrėnų kaimo, krikštu Kalnalio bažnyčioje. Renginiuose 

dalyvavo Kūlupėnų, Erlėnų ir Laukžemės, Laivių kaimų bendruomenės besidomintys muzika, 

poezija ir proza. Dėl universalaus kūrybos poveikio projekto renginiai buvo tinkami įvairaus amžiaus 

grupėms. 

Įgyvendinat projektą Laukžemės filiale, organizuotas kūrybinių renginių ciklas vaikams 

„Knygų dirbtuvės Laukžemėje“. Projekto tikslas – tenkinti Laukžemės filialo skaitytojų-vaikų 

kultūrinius poreikius, skatinti skaityti knygas, plėsti akiratį, ugdyti kūrybiškumą. 

Organizuotos įvairios kūrybinės veiklos: 

- susitikimas-edukacija su rašytoju bei iliustratoriumi Dainiumi Šukiu, kurios metu autorius 

supažindino su savo veikla, pamokė piešimo paslapčių, sužinota, kaip gimsta istorijos, pasakos ir kaip 
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jos „sugula“ į knygeles. Vieną pasaką, naudojant simbolius ir vaikams įsikūnijus į skirtingus 

personažus, sukurta visiems kartu. Vaikų kūrybinių užduočių rezultatai eksponuoti bibliotekoje; 

- susitikimas-edukacija su kūrybininke Samanta Ibanez, kuri vaikus mokino patiems kurti ir 

dekoruoti savo asmenines vasaros įspūdžių knygas, vaikai tapo tikrais kūrėjais bei knygų leidėjais. 

Vaikų sukurtos knygos eksponuotos Laukžemės bibliotekoje. 

Salantų miesto filiale vyko tradicinis, 12-asis dainuojamosios poezijos renginių ciklas 

„Poezija. Muzika. Gyvenimas“. 

Biblioteka puoselėja tradiciją kasmet savo bendruomenei surengti dainuojamosios ir 

skaitomosios poezijos renginius. Dainuojamoji poezija – muzikos žanras, kuriame svarbiu akcentu 

laikomas dainos tekstas, jo turinys. Eilėraštis, įvilktas į muzikinį rūbą, tampa suprantamesnis, giliau 

paliečia žmogaus dvasinį pasaulį. 

Siekiant išvengti atlikėjų kartojimosi stengtąsi kiekvienais metais pasikviesti naujų poetų, 

dainininkų, bardų. Šiemet dalyvauta – dainų kūrėja, atlikėja, kompozitorė Jolanta Kriaučiūnienė 

(Mažeikiai), dainų atlikėjas, solistas Kostas Daunys (Klaipėda), originaliu poetiniu žodžiu prisistatė 

poetė Irutė Matažinskaitė-Lazickienė iš Alytaus (5 poezijos knygų autorė, 9 almanachų bendraautorė, 

Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė), poetas, kraštietis, ilgametis pedagogas, posmus 

dėliojantis žemaičių tarme Juozas Maksvytis. 

Renginiuose dalyvavo Salantų miesto, Erlėnų ir Laivių kaimų bendruomenės nariai, visi 

besidomintys muzika, poezija ir proza. 

Šukės filialas, bendradarbiaujant su Šukės kaimo bendruomene „Naujoji Šukė“, parengė ir 

įgyvendino projektą – kūrybinė stovykla vaikams „Atostogauk, skaityk, tobulėk“. Šukės ir Kašučių 

kaimų vaikai (6–12 metų amžiaus) turiningai ir prasmingai leido laisvalaikį moksleivių vasaros 

atostogų metu – lavinti skaitymo įgūdžiai, populiarinta lietuvių literatūra. Vaikai įgijo naujų žinių 

apie teatro lėlių kūrimą, atskleistas jų kūrybiškumas, nuoširdus bendravimas kuriant teatro lėles, 

vaidinant spektaklius. Parengtas 1 lagaminas su pasakų herojais – teatro lėlėmis ir prieinamas visiems 

vaikams. 

Vydmantų filialo projektas – kūrybinės dirbtuvės „Vasara su pasaka“, skirtas ikimokyklinio 

ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus Vydmantų ir aplinkinių kaimų vaikams. Lauko erdvėje prie 

Vydmantų seniūnijos pastato ir vaikų žaidimų aikštelės drauge su vaikais buvo statoma palapinė 

knygų skaitymui ir įvairiems edukaciniams užsiėmimams. Buvo skaitomos žemaitiškos pasakos, 

atskleidžiant gimtosios kalbos savitumą ir grožį. Pasitelkus knygų skaitymą, bendra kūrybine veikla 

grįstą komunikaciją, buvo didinamas įvairių amžiaus grupių vaikų užimtumas, užtikrinant socialinės 

rizikos šeimų vaikų įtraukimą į kūrybines ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo veiklas. 

Parodos 

2021 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) veikė kraštotyros dokumentų parodos, skirtos įžymiems 

žmonėms, svarbiausioms valstybinėms šventėms, žymioms datoms paminėti ir profesionalių 

menininkų parodos: menininko Vytauto Kuso kūrybos darbų paroda „Kietumas trapume“, 

amerikiečių fotografijos pionieriaus, etnologo Edward Sheriff Curtis fotografijų paroda „Šešėlių 

gaudytojas“, Aušros Pukelytės projektas/paroda „Oazės moterys“, Viktorijos Misiulės fotografijų 

paroda „Ten, kur žirgai“, Miglės Jonaitienės ir Gražinos Kaščionienės darbų paroda „MiGra“. 

Organizuotos kraštotyros tematikos parodos: Žemaičių vyskupystės muziejaus faksimilių 

paroda „Užmirštasis Motiejaus Valančiaus giesmynas“, Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda 

„Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis“, Akmenės istorijos muziejaus kolekcijos 

„Medalikėliai“ paroda, kraštiečio fotografo A. Gurkšnio fotografijų paroda „Kuršių genties 

atspindžiai: IX–XXI a.“, fotografijų paroda „Miškininkystė ir medžioklė tarpukario Lietuvoje“, 

tapybos darbų paroda, įamžinanti Kretingos kraštą garsinusias moteris, „NEpažintos“ (dailininkas – 
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Gintautas Grušas). 

Rugsėjo 22 d. Vilniaus universiteto biblioteka Viešojoje bibliotekoje (VB) pristatė 

3 valandų trukmės rankraščių ir senųjų spaudinių parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: 

Kretinga“. 

Dailininkas Evaldas Bernotas sukūrė J. K. Chodkevičių įamžinantį kūrinį „Karolis 

Chodkevičius – didysis Abiejų Tautų Respublikos karo etmonas“ ir juo pasidalijo su Kretingos 

bibliotekos lankytojais. 

Parengtos virtualios bibliotekos fondo leidinių parodos, naujų knygų pristatymai, 

skaitomiausių knygų pristatymai. Skyriaus darbuotojų iniciatyva parengta fotografijų paroda „Mano 

mylimiausia vaikystės knyga“, kurioje bibliotekininkės įsiamžino su savo vaikystės knygomis, 

Uždraustų knygų savaitės „Knygos mus vienija, cenzūra – atskiria“ paroda, teminės spaudinių 

parodos, parodų stenduose pristatytos knygų su iššokančiais paveikslėliais kolekcijos, senų pašto 

ženklų kolekcijos parodos. 

3.11. Renginių lankytojai 

Visuotino karantino metu daugelis renginių: įvairios edukacijos, parodos, susitikimai, 

paskaitos ir kt. persikėlė į socialinius tinklus – Facebook, Instagrame, YouTube, tad SVB organizuotų 

renginių lankytojų skaičius išaugo, lankytojai aktyviai dalyvavo virtualiose pateiktyse. 

Biblioteka Renginių lankytojai Skirtumas 

2021 m. 2020 m. 

SVB 53 855 58 343 -4 488 

VB 35 683 37 129 -1 446 

MF 1 488 1 633 -145 

KF 16 684 19 581 -2 897 

3.12. Mokamos paslaugos 

Mokamos paslaugos gyventojams teikiamos patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-64 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (PDF, 

156 KB). 

2021 m. SVB už mokamas paslaugas surinkta 6 974 Eur, lyginant su 2020 m., surinkta 

(- 1 553 Eur) mažiau. 

3.13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairias komunikacijas: renginius, socialinius 

tinklus, bendravimą su žiniasklaida, paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą įvairiuose 

renginiuose, informacines technologijas ir pan.: 

- SVB interneto svetainė www.kretvb.lt. Interneto svetainė – oficialus bibliotekos 

informacinis kanalas, atstovaujantis įstaigą viešojoje erdvėje, skirtas interneto ir el. paslaugų 

vartotojams. Svetainės struktūra atitinka „Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą“. Ji pritaikyta neįgaliesiems ir 

mobiliesiems įrenginiams. 

- Naujienlaiškiai. Dėl pandeminės situacijos, paskui, dėl LIBIS migravimo, kai negalima 

buvo sudaryti gavėjų sąrašo (kol kas naujoji LIBIS nefiltruoja bibliotekos gavėjų sąrašo), sudaryti ir 

išsiųsti 5 (-2) naujienlaiškiai 4 282 (-1 738) naujienas užsisakiusiems vartotojams (2020 m. – 6 020 

https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
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vartotojams), informuojantys apie mėnesio renginių planą, aktualijas, prieigą prie el. paslaugų ir kt. 

vartotojams aktualią informaciją. Naujienlaiškių atidarymo statistika – 39,14.(+2,46 proc.), (2020 m. 

– 36,68 proc.) Nors naujienlaiškių skaitomumas didėjo, siųsti jų neturėta galimybės. 

- Viešosios bibliotekos (VB) el. leidinių Kretingos personalijų žinyno 

(www.kretvb.lt/personaliju-zinynas) bei KKE (www.kretingosenciklopedija.lt) informacijos 

rinkimas ir publikavimas. 

- SVB, Kretingos krašto enciklopedijos, Facebook puslapių, Viešosios bibliotekos (VB) 

Youtube, Instagram, TikTok paskyrų administravimas. 

- El. katalogas ir el. paslaugos vartotojams. Šių paslaugų gavimas neišeinant iš namų gerina 

SVB įvaizdį. 

Karantino laikotarpiu vartotojai daugiau naudojosi el. paslaugomis, tačiau migravus duomenų 

bazę ir katalogą į vieningą LNB infrastruktūrą –ibiblioteka portalą – naudojimosi el. paslaugomis 

skaičius sumažėjo dėl ibiblioteka.lt neišbaigtumo, nes sudėtinga vartotojų registravimosi sistema joje, 

ne viskas veikė iš karto po migravimo, todėl tenko grįžti prie užsakymų telefonu ir tai mažina 

bibliotekos įvaizdį. 

- Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai pritraukia lankytojų, naujų paslaugų vartotojų, 

plečia SVB matomumą, kuria teigiamą įvaizdį apie įstaigą. 

- Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Bendradarbiauta su Klaipėdos apskrities 

viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka, LNB – įsijungta į nacionalinės bibliotekos ir jos partnerių 

vykdomus projektus. 

- Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis ir 

organizacijomis, o tai atveria didesnes galimybes bibliotekos veiklai ir matomumui, įvaizdžiui kurti. 

- Dalyvavimas renginiuose už įstaigos ribų karantino metu sumažėjo. Mieste, kitose 

įstaigose vykstantys bibliotekos renginiai plečia tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tikėtina kitąmet jis 

vėl aktyvės. 

- Profesionalūs renginių anotacijų ir viešinimo filmukai arba istorijos, nuotraukos labai 

svarbus veiksnys, pritraukiantis ne tik lankytojus, bet viešojoje erdvėje yra pastebima ir bibliotekos 

veikla. Vykusių renginių viešinimas – straipsniai spaudoje, internete, socialiniuose tinkluose 

skleidžia žinią apie biblioteką ir kuria patrauklų SVB įvaizdį. 

- Padėti pagrindai vieningo SVB stiliaus formavimui bibliotekoje, interneto svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose: suvienodintiVB ir jos filialų Facebook puslapiai, priimtas vaizdinės ir 

tekstinės informacijos skelbimo šablonas ir planas. 

- Rengta informacinė ir reklaminė bei reprezentacinė medžiaga. 

Leidiniai ir kt. 

VB organizuoja reprezentuojančių leidinių ir verslo dovanų leidybą (viešinimui): stalo 

kalendoriai, rašikliai, popieriniai maišeliai, užrašinės ir kt., elektroninius leidinius: Kretingos 

personalijų žinyną, Kretingos krašto enciklopediją bei interaktyvų Kretingos rajono lankytinų vietų 

Krašto paveldo gido žemėlapį. 

 

Straipsniai 

- straipsniai spaudoje – 51 (-74), (2020 m. – 125), iš jų: respublikinėje spaudoje – 7 (-2), 

(2020 m. – 9), rajoninėje spaudoje – 44 (-72), (2020 m. – 116); 

- bibliotekos darbuotojų parengti straipsniai – 14 (-4), (2020 m. – 18); 

- ne bibliotekos darbuotojų – 37 (-70), (2020 m. – 107); 

- straipsniai apie VB veiklą – 40 (-53), (2020 m. – 93), apie KF – 11 (-21), (2020 m. – 32); 

- informaciniai pranešimai spaudoje – 110 (+19), (2020 m. – 91). 

 

Viešosios bibliotekos skelbta darbuotojų parašytų ir publikuotų straipsnių – 16: 

- bibliotekos interneto svetainėje – 16; 
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- Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje – 3; 

- portalas „Delfi“ – 1; 

- portalas „15 min“ – 2; 

- portalas „Vakarų ekspresas“ – 2; 

- portalas „Žemaitija“ – 1; 

- portalas „Atvira Klaipėda“ – 4; 

- Klaipėdos regiono bibliotekų tinklaraštis – 11; 

- portalas „Busk – mano kraštas“ – 11; 

- portalas „Klaipėda, aš su tavim“ – 3; 

- portalas ibiblioteka.lt – 1; 

 

Socialinių tinklų įrašai: 

- Facebook puslapis – 217; 

- Instagram puslapis – 51. 

 

Kitos priemonės 

- Informacija kretvb.lt – 393 (-5), naujų puslapių (ID). 2020 m. – 398 (informaciniai 

pranešimai, anotacijos, naujienos, mėnesio renginių planas, renginių aprašymai, personalijos, 

galerijos). Pasiskirstymas:  

- informaciniai pranešimai apie renginius, skelbimai, anotacijos – 236 (-31), 2020 m. – 267; 

- parodų skelbimai ir anotacijos – 59 (+14), 2020 m. – 45; 

- bibliotekos renginių planų – 12 (0); 

- naujienų ir aprašomųjų straipsnių apie vykusius renginius – 66 (+5) 2020 m. – 61. 

- Naujienlaiškiai prenumeratoriams – 5 (-2). 

- Youtube įrašų 14 (-14), (2 685 peržiūrų). 2020 m. – 28. 

- Facebook ir Instagram istorijų 510 (-390), 2020 m. – 900. 

- TikTok filmukai – 20. 

 

IV DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

4.1. Dokumentų fondas 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centro dokumentų fondą sudaro 17 083 fiz. vnt. 

dokumentų, lyginant su 2020 m., (+230 fiz. vnt.) daugiau, iš jų: grožinės literatūros – 13 869 fiz. vnt., 

t. y. 81,2 proc., lyginant su 2020 m., (+174 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros – 3 214 fiz. vnt., t. y. 

18,8 proc., lyginant su 2020 m., (+56 fiz. vnt.) daugiau. 

Vienam gyventojui/vaikui (vaikų skaičius mieste iki 14 m. yra 4 812, 2020 m. – 4 201) 

tenka 3,6 fiz. vnt. dokumentų. 

Dėl LIBIS modulio atnaujinimo darbų negalime pateikti tikslių duomenų kiek vienam VB 

vartotojui/vaikui iki 14 m. tenka dokumentų. 

Biblioteka 2021 m 

Iš viso 

fonde 

fiz. 

vnt.  

2020 m 

Iš viso 

fonde 

fiz. 

vnt. 

% 2021 m. 

Grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2021 m. 

Šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

% 

VB 17 083 16 853 81,2 13 869 13 695 3 214 3 158 18,8 
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4.2. Dokumentų gautis 

Per metus gauta – 841 fiz. vnt. 431 pav., lyginant su 2020 m., įsigyta (-327 fiz. vnt. ir -45 pav.) 

mažiau: 

 grožinės literatūros – 704 fiz. vnt. (-293 fiz. vnt.); 

 šakinės literatūros – 137 fiz. vnt. (-34 fiz. vnt.); 

 naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,9 % (-2,0 %). 

4.3. Dokumentų nurašymas 

2021 m. dokumentų fonde nurašyta 611 fiz. vnt., lyginant su 2020 m., nurašyta tik 547 fiz. vnt, 

daugiau. 

VB bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,5 (2020 m. – 0,7). 

4.4. Vaikų vartotojų telkimas 

Biblioteka Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2021 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2021 m. 

Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2020 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2020 m. 

VB 4 812  - 4201 31,6 

 

Biblioteka Vaikų vartotojų skaičius 2021 m. Vaikų vartotojų skaičius 2020 m. Skirtumas 

SVB 2 013 2 417 -404 

VB - 1 327 - 

MF - 149 - 

KF - 941 - 

 

Dėl LIBIS modulio atnaujinimo darbų nėra galimybės pateikti VB, MF, ir KF vaikų 

vartotojų tikslius rodiklius. 

4.5. Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

Biblioteka Vaikų 

apsilankymų 

skaičius 

2021 m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 

2021 m. 

Vaikų 

apsilankymų 

skaičius 

2020 m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 2020 m. 

Skirtumas 

vaikų 

lankomumo 

rodiklio 

SVB 35 310 17,5 66 111 27,4 -9,9 

VB - - - - - 

MF - - - - - 

KF - - - - - 

4.6. Dokumentų išduotis 

2021 m. SVB vartotojams vaikams išduota 29 083 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2020 m., 

išduota (-4 119 fiz. vnt.) mažiau. Dokumentų išduotis VB (-4 464 fiz. vnt.), MF (-1 683 fiz. vnt.) ir 

KF (-9 761 fiz. vnt.) išduotis ženkliai sumažėjo. Mažėjimo priežastis – pandemija ir jos sukelti 

suvaržymai aptarnaujant lankytojus. 
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Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2021 m. 2020 m. 

SVB 29 083 33 202 -4 119 

VB 8 088 11 867 -3 779 

MF 3 875 3 697 +178 

KF 17 120 17 638 -518 

Didžiąją dalį dokumentų išduoties SVB sudaro išduotis į namus – 25 315 fiz. vnt., lyginant su 

2020 m., išduotis į namus (-2 152 fiz. vnt.) sumažėjo. 

Biblioteka Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2021 m. 

Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Skirtumas Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2021 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Skirtumas 

SVB 25 315 27 467 -2 152 3 768 5 735 -1 967 

VB 8 028 11 779 -3 751 60 88 -28 

MF 3 131 2 508 +623 744 1 189 -445 

KF 14 156 13 180 +976 2 964 4 458 -1 494 

 SVB išduota grožinės literatūros, lyginant su 2020 m., (-3 988 fiz. vnt., 2020 m. – 25 781), 

šakinės literatūros (-131 fiz. vnt., 2020 m. – 7 421) mažiau, periodinių leidinių (+1 632 fiz. vnt., 2020 

m. – 6 592) daugiau; 

 VB išduota grožinės literatūros, lyginant su 2020 m., (-4 129 fiz. vnt., 2020 m. – 10 886), 

mažiau, šakinės literatūros (+350 fiz. vnt., 2020 m. – 981) daugiau, periodinių leidinių (-25 fiz. vnt., 

2020 m. – 85) mažiau; 

 MF išduota grožinės literatūros, lyginant su 2020 m., (+409 fiz. vnt., 2020 m. – 2 433) 

daugiau, šakinės literatūros (-231 fiz. vnt., 2020 m. – 1 264) mažiau, o periodinių leidinių (+43 fiz. 

vnt., 2020 m. – 1 094) daugiau; 

 KF išduota grožinės literatūros, lyginant su 2020 m., (-268 fiz. vnt., 2020 m. – 12 462), 

šakinės literatūros (-250 fiz. vnt., 2020 m. – 5 176)mažiau, periodinių leidinių (+1 614 fiz. vnt., 2020 

m. – 5 413) daugiau. 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2021 m. 

% Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2021 m. 

% Iš viso 

išduota 

periodinių 

leidinių 

fiz. vnt. 

2021 m. 

% 

SVB 21 793 74,9 7 290 25,1 8 224 28,3 

VB 6 757 83,5 1 331 16,5 60 0,7 

MF 2 842 73,3 1 033 26,7 1 137 29,3 

KF 12 194 71,2 4 926 28,8 7 027 41,0 
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4.7. Skaitomumas 

Biblioteka Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2021 m. 

Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2020 m. 

Skirtumas 

SVB 14,4 13,7 +0,7 

VB - - - 

MF - - - 

KF - - - 

4.8. Renginiai vaikams 

2021 m. SVB vaikams organizuoti 492 renginiai, lyginant su 2020 m., renginių (-106) mažiau, 

tame skaičiuje: žodinių renginių – 334, lyginant su 2020 m., žodinių renginių (-121) mažiau, bet 

parodų (+15) daugiau. VB organizuota renginių – 145, lyginant su 2020 m., renginių (-93) mažiau, 

MF organizuota renginių – 39, lyginant su 2020 m., (-15) mažiau, KF organizuota renginių – 308, 

lyginant su 2020 m., renginių organizuota (+2) daugiau. 

SVB renginiuose dalyvavo 12 576 vaikų, lyginat su 2020 m., vaikų (-4 113) mažiau, iš jų: VB 

– 9 329 vaikai, lyginant su 2020 m., vaikų (-4 562) mažiau, MF – 288 vaikai, lyginant su 2020 m., 

vaikų (-62) mažiau, KF – 2 959 vaikai, lyginant su 2020 m., vaikų (-511) mažiau. 

Dėl besitęsiančios pandemijos, renginių 2021 m. organizuota irgi mažiau, tačiau ir toliau vyko 

Viešosios bibliotekos (VB) bendradarbiavimas su Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigomis – 

atskiroms moksleivių klasėms buvo parengtos įvairios skaitymo skatinimo programos, edukacinių 

skaitymo skatinimo popietės, kūrybos darbų parodos ir kt. Taip pat parengta daugybę virtualių 

viktorinų ir kryžiažodžių: „Palangos Juzė“, „Mergaitės, pakeitusios pasaulį“, „Tarpukario Lietuva“, 

„Vasario 16-oji ir signatarai“, „Ar žinai, ką skaitai?“, „Lietuvių kalbos tarmės“, „Lietuvių 

kalendorinių švenčių tradicijos“. 

Bendras vaikų lankytojų skaičius ženkliai sumažėjo dėl pandemijos įvestų apribojimų, 

organizuojant renginius, lankytojų skaičių patalpose. 

Biblioteka Iš viso renginių 

vaikams 

Žodiniai renginiai 

vaikams 

Iš jų edukaciniai 

renginiai vaikams 

Parodos 

vaikams 
2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

SVB 492 598 334 455 148 131 158 143 

VB 145 238 121 227 46 47 24 11 

MF 39 54 29 42 4 6 10 12 

KF 308 306 184 186 98 78 124 120 

Skaitymo skatinimo renginiai vaikams 

Kasmet Viešoji biblioteka (VB) daug dėmesio skiria vaikų skaitymo skatinimui, liepos 7–

15 d. sėkmingai įgyvendintas projektas „Knygos laboratorija“, kurio metu vaikai buvo įtraukti į 

unikalias ir prasmingas kultūrines veiklas, vaikams pasakota apie knygos istoriją ir raidą – nuo 

pirmųjų knygų – molio lentelių iki interaktyvių knygų, buvo išbandyti įvairūs knygos gaminimo, 

rašymo bei iliustravimo būdai su profesionaliais lektoriais: ekslibris gaminimas, kaligrafijos veiklos, 

keramikinių lentelių gamyba, lino raižinių dirbtuvės, interaktyvių paveikslėlių kūrimas, 3D raidžių 

gamybą ir kt. 

Birželio 3 d. vyko tradicinė jaunųjų poetų šventė „Augu kartu su eilėraščiu“. Šventės metu 

jaunieji poetai dalijosi savo kūryba bei susitiko su rašytoja Nijole Kepeniene. 
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Kartą per mėnesį Vaikų literatūros centre vyksta teminiai Mažųjų šeštadieniai ikimokyklinio 

ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams: rengtos įvairios edukacijos, pamokėlės, knygų 

pristatymai ir pan. 

Rugsėjo 9 d. vyko susitikimas su knygos „Sibiro haiku“ kūrėjomis Jurga Vile ir Lina 

Itagaki. Susitikimo metu vaikai gamino piešinius „Sibiro siaubai arba S.O.S. utėlės!“, kurie buvo 

eksponuojami vaikų edukacijų erdvėje. 

Rugsėjo 29 d. vaikai turėjo galimybę susipažinti su regėjimo negalią turinčių žmonių 

gyvenimu ir išgyvenimais. Susitikimo su VšĮ „Verslas ar menas“ vadove Egle Jokužyte „Pažinkime 

neregimą pasaulį“ metu, Eglė pristatė knygas, kurias skaityti galima naudojantis keturiais pojūčiais. 

Lapkričio 12 d. vaikų knygų rašytojas Benas Bėrantas pristatė itin linksmą edukaciją, kurioje 

pats pavirto savo knygos personažu – ponu Kampu.  

Vaikų edukacijos erdvė bendradarbiauja su Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigomis, 

atskiroms klasėms parengtos įvairios skaitymo skatinimo programos, edukacinių skaitymo skatinimo 

popietės. 

Etnokultūros renginiai vaikams 

Liepos 21 d. Viešosios bibliotekos (VB) darbuotojos Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės 

muziejuje pristatė edukaciją „Vasaros laiškai“, kurios metu 7–12 m. vaikus kvietė skaityti vasaros 

laiškus: tyrinėti pievą, susipažinti su jos gyventojais, piešti ant akmenėlių, dalyvauti viktorinoje. 

 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai vaikams 

Pavasarį Viešojoje bibliotekoje (VB) vyko tapybos būrelio vaikams tęstinės veiklos: 10 vaikų 

gavo po 5 nemokamas tapybos pamokas su profesionalia dailininke Aurelija Valutyte. 

Birželio 22 d. pristatytos netradicinės kūrybinės dirbtuvės su Giedriumi Buču „Kūrybos 

kampas 360°“ antrinio dizaino dirbtuvės – darnios šventės“! Jų metu vaikai gamino rankų darbo 

dovanas, mokėsi pasigaminti dovanų krepšelį, įdomiai supakuoti dovanas, pasigaminti vėjo 

malūnėlius papuošimui ir kt. Ir visa tai – iš antrinių žaliavų! Vaikai buvo supažindinti su informacija 

apie tvarią ir darnią švenčių atributiką ir alternatyvas. 

2021 m. Viešoji biblioteka (VB) dalyvavo Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų programoje ir birželio 28–liepos 2 dienomis parengė stovyklą „Įšok į knygą“, kurios 

metu vaikai galėjo išbandyti įvairių stilių šokius, susipažinti su literatūra apie juos. 

Vasara vaikai buvo kviečiami ir į lino raižinių dirbtuves, kuriose buvo mokoma kurti 

raižinius ir juos panaudoti gamindami individualizuotus atvirukus. 

Rugsėjo 1 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) organizuota tradicinė Mokslo ir žinių dienos 

progos fotosesija „Su Hogvartso mokyklos auklėtiniu Hariu Poteriu“. Tą pačią diena bibliotekos 

kiemelyje vyko šventinė programa, kurią atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų grupė 

„Music chairs“. 

Esant pandeminei situacijai, bendradarbiaudami Viešosios bibliotekos (VB) skyriai parengė 

daugybę virtualių viktorinų ir kryžiažodžių: „Palangos Juzė“, „Mergaitės, pekeitusios pasaulį“, 

„Tarpukario Lietuva“, „Vasario 16-oji ir signatarai“, „Ar žinai, ką skaitai? “, „Lietuvių kalbos 

tarmės“, „Lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos“. 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 5.1. LIBIS PĮ diegimas 

Diegimo eiga: 

 LIBIS PĮ diegimas pradėtas 2001 m.; 2011 m. LIBIS sistemoje dirbo visi Viešosios 

bibliotekos filialai; nuo 2006 m. sausio 1 d. Viešoji biblioteka (VB) pradėjo dirbti SAP – vieningoje 

skaitytojų aptarnavimo ir registracijos sistemoje, pradėti išduoti elektroniniai LIBIS skaitytojų 

pažymėjimai; 2014 m. sausio 1 d. visi bibliotekos filialai dirbo SAP; nuo 2015 m. sausio 1 d. 
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skaitytojai turi galimybę rezervuoti/užsakyti leidinius visuose SVB fonduose/filialuose; nuo 2017 m. 

rugsėjo 20 d. Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų bazė perkelta į LNB infrastruktūrą – LNB 

infrastruktūroje esantį „LIBIS debesį“. 2019 m. pradžioje kuriantis naujajame VB pastate įgyvendinta 

skaitytojų savitarna „debesyje“, knygų grąžinimo sprendimas per knygų grąžinimo įrenginį, parengti 

įrenginiai LIBIS savitarnai. Taip pat Viešojoje bibliotekoje (VB) įdiegta bevielio identifikavimo 

radijo ryšių technologija (RFID) leidinių išdavimui ir priėmimui, kuri taupo darbuotojų laiko 

sąnaudas, dalyvauja vartotojų savitarnoje ir dokumentų apsaugoje. 2021 m. baigus įmagnetinti VB 

leidinių fondą ir paleidus knygų apsaugos sistemą, pradėta naudoti savitarnos įrenginius bei 

dokumentų apsaugos sistemą; 

 du kartus per metus organizuotas periodinis LIBIS PĮ sistemos versijos atnaujinimas dėl 

trikdžių (antrą kart – prieš migruojant į naują LIBIS dėl klaidų). „LIBIS debesyje“ PĮ naujinama 

visose VB ir JOS filialuose; 

 LIBIS PĮ darbas „debesyje“ iki migravimo į naują sistemą sklandus; 

 dėl pandeminės situacijos ir knygų karantinavimo VB Knygų grąžinimo įrenginyje 2021 

m. nutrauktas automatinis knygų grąžinimas per LIBIS RFID. 

 

Problemos: 

 Iki duomenų migravimo (2021-08-10) LIBIS LNB infrastruktūroje darbas LIBIS vyko 

sklandžiai, tik pasitaikydavo trukdžių aptarnaujant skaitytojus LIBIS RFID sistema, kai dokumentas 

neišmagnetinamas, jį išduodant skaitytojui dėl nekokybiškų lipdžių ar metalizuotų leidinių paviršių. 

5.2. Katalogai ir kartotekos 

Elektroniniame LIBIS kataloge: 

 iš viso bibliografinių įrašų 2021 m. – 134 399 (2020 m. – 185 878); 

 bibliografinių analizinių įrašų – 19 974 (2020 m. – 76 605), iš jų: kraštotyros – 54 826 

(2020 m. – 53 022). 

2021 m. sukurta bibliografinių analizinių įrašų – 3860 (2020 m. – 4 037), iš jų: 

 kraštotyros 3 475 (2020 m. 3 557); 

 analizinių bendrųjų – 385 (2020 m. – 480); 

 prisegta bylų – 894 (2020 m. – 861); 

 redaguota įrašų – 4 136 (2020 m. – 1 246). 

5.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

2021 m. SVB gautos 17 264 užklausos, lyginant su 2020 m., užklausų gauta (+3 732) daugiau. 

Daugiausia gauta bibliografinių užklausų – 17 063, lyginant su 2020 m., gauta (+3 911) daugiau. 

 

Biblioteka Gautos 

informacinės 

užklausos 2021 m. 

Bibliografinės 

užklausos 2021 m. 

Faktografinės 

užklausos 2021 m. 

Neigiamos 

užklausos 2021 m. 

SVB 17 264 

 

17 063 

(98,8 %) 

174 

(1,0 %) 

30 (0,2 %) 

VB 13 060 13 060 

(100 %) 

- 

 

- 

MF 560 

 

560 

(100 %) 

- - 
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KF 3 644 

 

3 443 

(94,5 %) 

174 

(4,7 %) 

30 

(0,8) 

5.4. Internetas 

Viešosios bibliotekos (VB) miesto ir kaimo filialai visiškai kompiuterizuoti 2011 m. 

Internetas veikia visuose filialuose (18 kaimo filialų ir 1 miesto filialas), nuolat gerėja jo sparta, 

atnaujinta dalis interneto sutarčių. 

2021 m. iš viso SVB vartotojams kompiuterizuotos 99 darbo vietos, lyginant su 2020 m., 

darbo vietų (+1). 

Pagal VIPT atnaujinimo projektą filialuose galima surinkti ir bevielio interneto vartotojų 

skaičių. Tačiau Viešojoje bibliotekoje šių duomenų neturima dėl bevielio tinklo technologijos 

optimizavimo – keletas stotelių, veikiančių įvairiose aprėpties vietose padengiamumo WiFi ryšiu 

specifikos (kad ryšys netrūkinėtų, skirtingose pastato vietose prie bevielio tinklo jungiamasi per 

skirtingas WiFi stotis, vartotojui judant, jis prisijungia prie skirtingų stočių, todėl apskaitos sprendimo 

nėra). 

Biblioteka Interneto 

lankytojai  

2021 m. 

Interneto 

lankytojai 

2020 m. 

Skirtumas Kompiuterizuotos 

darbo vietos 

vartotojams 

2021 m. 

Skirtumas 

(2020 m.) 

SVB 5 837 12 264, iš jų 

vaikų – 8 740 

-6 427 99 +1 

VB 2 005 5 352, iš jų 

vaikų – 3 752 

-3 347 27 0 

MF 926 875, iš jų 

vaikų – 687 

+51 6 0 

KF 2 906 6 037, iš jų 

vaikų – 4 301 

-3 131 66 +1 

 Interneto lankytojai: VRSS nebeteikia duomenų apie vaikų apsilankymą, lankytojų ženkli 

sumažėjimo priežastis – uždarytos erdvės karantino metu bei nuolat ribojamas vaikų naudojimasis 

kompiuteriais. 

 Virtualių apsilankymų skaičius šiais metais išaugo: SVB – 95 027, lyginat su 2020 m., 

virtualių apsilankymų (+5 343) daugiau, VB – 89 132, lyginat su 2020 m., (+4 823), MF – 926, 

lyginant su 2020 m., irgi apsilankymų daugiau (+926), KF virtualių apsilankymų – 4 969, 2020 m. 

virtualių apsilankymų (-406) mažiau. Šių rodiklių didėjimą lėmė ir Lietuvos Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos rekomenduota virtualių apsilankymų apskaitos metodika (2020 m. gruodžio 18 

d.). 

SVB virtualių apsilankymų skaičius (Statistiką teikia Google Analitics skaitiklis, integruotas 

į www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt svetaines). 

Virtualių apsilankymų skaičius – 44 969 (+4 951), 2020 m. – 40 018, lyginat su 2020 m., 

virtualių apsilankymų 4 951 daugiau. Kretingos krašto enciklopedijos svetainės lankomumas išliko 

panašus – 20 098. Nuo 2018 m. SVB interneto svetainė savyje talpina ir Kretingos krašto 

enciklopedijos duomenų bazę bei pasiekiama adresu kretvb.lt/enciklopedija (arba 

kretingosenciklopedija.lt). Svetainė optimizuota ir pritaikyta paieškos sistemoms, pagreitinta jos 

sparta, teikiami duomenys „Google verslas“ sistemoje, diegiami papildomi turinio valdymo sistemos 

WordPress įskiepiai, leidžiantys pateikti metaduomenis, optimizuotus Google. 

Bibliotekos el. katalogas per WWW (WWW OPAC https://kretvb.libis.lt). Apsilankymų 

skaičiaus bibliotekos kataloge naujoji LIBIS nefiksuoja, todėl šie duomenys nebus pateikiami. 

https://kretvb.libis.lt/
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5.5. Kraštotyros veikla 

VB kraštotyros dokumentų fondą sudaro 3 320 fiz. vnt., saugomi 120 kraštotyros aplankų, 

Igno Jablonskio rankraščiai, rašytojo Algio Kuklio archyvas ir Viešosios bibliotekos (VB) 

korespondencijos archyvas, kaupiamas fotografijų Vaizdo ir garso laikmenų, ikonografinės 

medžiagos archyvas, Kretingos rajono periodiniai leidiniai „Stalinietis“ (1951–1960 m.); „Stalino 

vėliava“ (1951–1956 m.); „Žemaičių tiesa“ (1946–1950 m.); „Švyturys“ (nuo 1962 m.) ir „Pajūrio 

naujienos“ (nuo 1993 m.). 

Kraštotyros veiklos turinys ir kryptys: 

 dalyvavimas Etninės kultūros plėtros rajone programoje; 

 kraštotyros ir informacijos fondo kaupimas ir skaitmeninimas; 

 kraštotyros informacijos ir dokumentų viešinimas bei sklaida; 

 kultūros paveldo skaitmeninimas; 

 LIBIS analizikos posistemės kūrimas; 

 leidinių ir bibliografijų rengimas; 

 elektroninių leidinių kūrimas: „Kretingos krašto enciklopedija“ ir „Personalijų žinynas“; 

 „Krašto paveldo gidas“ informacijos kūrimas bei pristatymas visuomenei; 

 kraštotyros užklausų vykdymas. 

 

Nuo 2020 m. VB kuria kraštotyros aplankus kompiuterinėse laikmenose, kuriuose kaupiamos 

skenuotas kopijas iš respublikinės spaudos. Nuo 2019 m. renkamos iškarpos tik iš respublikinių 

periodinių leidinių ir internetinių svetainių. 

VB per 2021 m. kraštotyros aplankai papildyti 168 vnt. iškarpomis. 

Nuotraukų archyvo ir skaitmeninių nuotraukų aprašymo darbai yra tęsiami – skirstyta pagal 

datas, tikslinant neaiškių nuotraukų fotografavimo datą ir įamžintus įvykius bei dalyvius. 

Kraštotyros ir informacijos skyriuje vykdomas kultūros paveldo skaitmeninimas, 2021 m. 

padarytos 2 024 skenuotos kopijos (2020 m. – 1922 skenuotos kopijos), kurios bus talpinamos portale 

ePaveldas.lt. 

Nuolat rengiamos kraštotyros parodos. 2020 m. parengta 13 spaudinių parodų ir 3 virtualios 

parodos. 

2021 m. buvo parengtos 3 viktorinos:„M. Valančiaus „Palangos Juzė“ herojų pėdsakais“, 

„Kontrabandininkų vado Motiejaus paieška“, „Lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos“. 

2021 parengti bibliografijų literatūros sąrašai: 

1. Vidos Kanapkienės bibliografija; 

2. Birutės Naujokaitienės bibliografija; 

3. Igno Jablonskio bibliografija; 

4. Ingridos Šilgalytės bibliografija; 

5. Tradicinių amatų centro bibliografija; 

6. „Salantų pyragas“ bibliografija; 

7. 2022 metų Kraštiečių sukakčių kalendorius; 

8. 2022 atmintinų datų kalendorius. 

 

Kraštotyros ir informacijos skyriaus informacijos sklaida nuolat vyksta per organizuojamus 

žodinius,vaizdinius, virtualius renginius bei projektus, kurie viešinami spaudoje ir elektroniniuose 

ištekliuose. Kraštotyros fondo dokumentai eksponuojami kraštotyros dokumentų parodose ir 

virtualiose parodose. 2021 m. Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.kretvb.lt talpinama 

informacija apie Kraštotyros ir informacijos skyriaus nuolat pildomus elektroninius leidinius 

„Personalijų žinynas“ ir „Kretingos krašto enciklopedija“. Be to, Skyrius rengia Kretingos rajono 

lankytinų vietų maršrutus, kurie talpinami Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 

sukurtoje „Krašto paveldo gidas“ platformoje. Viešojoje bibliotekoje kuriamos kraštotyros 

http://www.kretvb.lt/
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elektroninės duomenų bazės, kraštotyros fondas bei veikla nuolat viešinami įvairių renginių, mokymų 

ir ekskursijų metu. 

Palaikomi ryšiai su kraštiečiu Kretingos rajono Garbės piliečiu, LR Seimo nariu Antanu 

Vinkumi, poete, Kretingos rajono Garbės piliete Meile Marija Kudarauskaite ir kt. 

2021 metais, nepaisant sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, Kraštotyros ir informacijos 

skyrius įvykdė beveik visas numatytas užduotis ir suplanavo naujas veiklas 2021 metams. Įdiegus 

naują LIBIS modulį bibliotekininkai sėkmingai įsisavino naujoves. Metų eigoje nuolat tobulino darbo 

įgūdžius ir kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose bei savarankiškose studijose. 

Darbo kryptis lėmė „Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa“. Apribojus vartotojų 

galimybes lankytis bibliotekoje, sėkmingai vyko nuotolinės vartotojų konsultacijos bei individualūs 

mokymai. 

Parengta paraiška 2022 m. projektui „Elektroninio leidinio „Elektroninio leidinio „Kretingos 

krašto enciklopedija“ kūrimas ir turinio sklaida“ 

 

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA 
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, išvykose: 

2021 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 42 darbuotojai dalyvavo 47 

mokymuose/seminaruose, 4 stažuotėje, 3 konferencijose, 7 įvairiose profesinėse išvykose. 

Nuotoliniai ir išvažiuojamieji mokymai/seminarai, paskaitos, programos: 

 Saugesnio interneto savaitė: renginys „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“; 

 Seminaras-konsultacija „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, 

išsaugoti, parodyti“; 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų rengimas“; 

 Mokymų ciklas „Ką apie sveikatinimą turi žinoti kiekvienas bibliotekininkas?“; 

 Mokymai „Tarpkultūrinė komunikacija“; 

 Mokymai „Autizmo spektro sutrikimų vaikus auginančių šeimų patirtis“; 

 Seminaras „Kultūros organizacija kaip dialogo erdvė“; 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Būkime saugūs internete“; 

 Nuotoliniai mokymai „Socialinių tinklų valdymas: komunikacija ir reklama“; 

 Nuotoliniai mokymai „Autizmo spektro sutrikimų vaikus auginančių šeimų patirtis“; 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“; 

 Mokymai „Darnaus vystymosi tikslų (DVT) Akademija“; 

 Mokymai – Skaitymas kitaip „Sensorinių skaitymų organizavimo metodika ir 

įgyvendinimas bibliotekoje“; 

 Modernizuotos LIBIS sistemos mokymai „Portalo administratorių mokymai naujojoje 

LIBIS ir iBbiblioteka.lt“ (4 val.) ir modernizuotos LIBIS sistemos mokymai „Skaitytojų aptarnavimo 

(administratorius) mokymai“ (4 val.); 

 Mokymai „Inžinierinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“; 

 Modernizuotos LIBIS sistemos nuotoliniai mokymai „Skaitytojų aptarnavimo 

(darbuotojas) naujojoje LIBIS sistemoje“ (6 val.); 

 Modernizuotos LIBIS sistemos nuotoliniai mokymai „El. paslaugų 

vykdymo/administravimo mokymai. Paslaugos skirtos skaitytojams ir organizacijoms“; 

 Mokymai „Programavimo paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“; 

 Nuotoliniai mokymai. LIBIS sistemos mokymų antroji dalis „Katalogavimas“; 

 Nuotoliniai mokymai. LIBIS sistemos mokymų antroji dalis „Komplektavimas“; 

http://www.kretingosenciklopedija.lt/
http://www.kretingosenciklopedija.lt/
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 Mokymai „Renginių organizavimo aspektai: protokolo reikalavimai oficialiems 

renginiams, viešasis kalbėjimas, renginių vedėjo aprangos ir elgesio etiketas, renginių vedėjo ir 

auditorijos santykis“; 

 Nuotoliniai mokymai „Elgesio ir emocinių sunkumų/sutrikimų turintis vaikas/paauglys. 

Kaip sutarti bibliotekoje?“; 

 Mokymai „Emocinis jaunuolių palaikymas išmaniajame darbe su jaunimu“; 

 Nuotoliniai mokymai „Duomenų bazių naudojimas ir viešinimas“; 

 Mokymai „Komandinis darbas ir motyvacija“; 

 Mokymai „Mažo biudžeto renginių organizavimas savo jėgomis“; 

 Mokymai „Skaitymai kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir 

įgyvendinimas bibliotekoje“; 

 Mokymai „Kūrybinių raiškų įvairovė bibliotekos renginiuose“; 

 Mokymai „Daugiau siekianti Europa“; 

 Nuotoliniai mokymai „Kaip mokytis, kad išmoktum?“; 

 Seminaras „Kaip niekada nepritrūkti idėjų“; 

 Nuotoliniai mokymai Komplektavimas naujoje LIBIS aplinkoje „Spausdintos periodikos 

gavimas. Dokumento egzemplioriaus nurašymas naujoje LIBIS aplinkoje“; 

 Mokymai „Pasakų terapijos metodai vaikų skatinimo procese“; 

 Nuotoliniai mokymai apie atnaujintos LIBIS katalogavimo modulį; 

 Nuotoliniai mokymai „Virtualių parodų specifika ir galimybės“; 

 Mokymai „Bendruomenės sutelktis ir efektyvi reklama“; 

 Mokymai „Bibliotekos skaitmeninių fondų ir dokumentų valdymas“; 

 Mokymai „Klausk bibliotekininko" paslaugos aptarnavimo tema naujojoje LIBIS 

sistemoje“; 

 Mokymai „TBA paslaugos aptarnavimo tema naujojoje LIBIS sistemoje“; 

 Nuotoliniai mokymai „Edukacinė veikla bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“; 

 Seminaras „Biblioteka visiems. Ką pasiūlyti kitaip skaitančiam vartotojui?“; 

 Nuotoliniai mokymai „Naudojimasis naujai sukurtomis paslaugomis“; 

 Nuotoliniai mokymai „Skaitytojų aptarnavimo posistemės funkcionalumas“; 

 Seminaras „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2021 m. 

teisės aktų pakeitimų apžvalga“; 

 Kūrybinio rašymo mokymai su Viktorija Urbonaite; 

 Nuotoliniai mokymai „Projektinių paraiškų rengimas ir projektų valdymas“. 

Stažuotės: 

 2020–2021 m. Amerikos bibliotekininkų asociacijos (ALA) nuotolinė stažuotė. Dalyvavo 

vyresn. bibliotekininkė Paulina Sutkutė; 

 2021 m. lapkričio 4 d. nuotolinė stažuotė „Projektinių paraiškų rengimas Lietuvos kultūros 

tarybos finansavimo konkursui“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. 

Dalyvavo vyresn. bibliotekininkė darbui su vaikais Simona Gagilaitė, vyresn. bibliotekininkė 

projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė; 

 2021 m. gruodžio 10 d. nuotolinė stažuotė „Bibliotekų stažuotė ir veiklos tyrimai“ 

Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. Dalyvavo vyresn. metodininkė Lolita 

Miežienė; 

 2021 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų bibliotekų edukatorių 

susitikimas su kolegomis iš kitų kultūros įstaigų. Dalyvavo vyresn. bibliotekininkė Zofija 

Mačiuvienė. 
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Konferencijos: 

 2021 m. gegužės 14 d. Virtuali-nuotolinė konferencija „Kretingos rajono archeologiniai 

tyrimai ir perspektyvos“, skirtoje kraštotyrininko ir archeologo Igno Jablonskio 110 gimimo 

metinėms. Dalyvavo Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė, Rita Vaitkienė, 

Rasa Grigaitienė, Rima Martinkienė; 

 2021 m. rugsėjo 24 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus 

skaitymai – 2021“, skirta J. K. Chodkevičiaus metams. Dalyvavo Kraštotyros ir informacijos skyriaus 

vedėja Laima Jonauskaitė ir vyresn. bibliotekininkė Rita Vaitkienė; 

 2021 m. gruodžio 2 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija „Biržiškos 

skaitymai‘21“. Dalyvavo direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė, vyresn. metodininkė Lolita 

Miežienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė, vyresn. bibliotekininkė Rita 

Vaitkienė, vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė. 

Profesinės išvykos: 

 2021 m. birželio 4 ir 11 d. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos 

vykdomo projekto „Pranciškono A. J. Pabrėžos žolinyčios renesansas“ veiklose dalyvavo vyresn. 

bibliotekininkė Simona Gagilaitė. 

 2021 m. liepos 8–9 d. Jaunimo reikalų departamento organizuojamame tarptautiniame 

Jaunimo politikos ir darbo su jaunimu forume Klaipėdoje ir Jaunimo politikos festivalyje Drevernoje 

dalyvavo vyresn. bibliotekininkas Mindaugas Orlovas. 

 2021 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojamame renginyje 

Dubysos regioniniame parke (Palukščio dvaro sodyboje) dalyvavo skyriaus vedėja Birutė 

Naujokaitienė, vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė, vyresn. 

bibliotekininkės Simona Gagilaitė, Zofija Mačiuvienė, Laima Paulauskienė, Romutė Girskienė, 

bibliotekininkė Milda Rogačiovienė. 

 2021 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos jaunimo skyrius organizavo 

Baltijos šalių jaunųjų specialistų suvažiavimą. Dalyvavo vyresn. bibliotekininkės Simona Gagilaitė 

ir Paulina Sutkutė. 

 2021 m. rugsėjo 9 d. XX Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje dalyvavo direktorė Birutė 

Karčauskienė, direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė, skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė, 

vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė, vyresn. bibliotekininkės 

Simona Gagilaitė, Paulina Sutkutė, vyresn. bibliotekininkas darbui su jaunimu Mindaugas Orlovas. 

 2021 m. spalio 1 d. išvyka į IX Klaipėdos knygų mugę. Dalyvavo direktorė Birutė 

Karčauskienė, vyresn. metodininkė Lolita Miežienė, vyresn. bibliotekininkės Zofija Mačiuvienė, 

Paulina Sutkutė, Laima Paulauskienė, Jolanta Grigalauskienė, Vilija Macienė, bibliotekininkė Angelė 

Kripienė. 

 2021 m. lapkričio 9–10 d. Jaunimo reikalų departamento organizuojamame Jaunimo 

reikalų koordinatorių, dirbančių su jaunimu ir mentorių tinklo susitikime dalyvavo vyresn. 

bibliotekininkas Mindaugas Orlovas. 

2021 m. vykdant projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų tęstinumą, Viešosios bibliotekos 

(VB) organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai vietos bendruomenėms. Iš viso surengti 33 

mokymai, apmokyta 417 gyventojų. 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS 

Iš viso 2021 m. Savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) kultūrinės veiklos finansavimui 

parengti 30 projektų. Gauta lėšų kultūrinei veiklai – 46 971,3 Eur, lyginant su 2020 m., 23 684 Eur 

mažiau. 



31 

 

Viešosios bibliotekos 2021 m. įgyvendinti svarbiausi projektai: 

Vykdytas projektas „Knygos invazija‘21“, kurio dėka kretingiškiams pristatyta lietuvių 

autorių kūryba, supažindinta su grožine, publicistine, informacine literatūrą, organizuoti susitikimai 

su naujausių knygų autoriais. Bendradarbiaujant su Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacija 

organizuota Kretingos knygų mugė’21, kurioje kretingiškiai turėjo galimybę įsigyti naujų knygų 

leidyklos kainomis, dalyvauti knygų pristatymuose, susitikti su rašytojais. 

Didelio susidomėjimo sulaukė projektas „Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių 

literatūroje įtaka šiuolaikinei visuomenei“, kuris pakvietė visus, norinčius pažinti Kretingos kraštą 

garsinančias moteris, įsitraukti į diskusijas su ryškiomis, kai kada kontraversiškomis, moters temas 

aktualizuojančiomis, žymiomis moterimis. Projekto metu Kretingos rajono gyventojai ir miesto 

svečiai buvo pakviesti į diskusijų forumą, STAND-UP pokalbius su garsiomis moterimis bei, 

Kretingą garsinusių moterų portretų, parodą. 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Knygos laboratorija“, kurio metu vaikai įtraukti į 

unikalias ir prasmingas veiklas, vaikams pasakota apie knygos istoriją ir raidą – nuo pirmųjų knygų 

– molio lentelių iki interaktyvių knygų, buvo išbandyti įvairūs knygų gaminimo, rašymo bei 

iliustravimo būdai su profesionaliai lektoriais: ekslibrio gaminimas, kaligrafijos veiklos, keramikinių 

lentelių gamyba, lino raižinių dirbtuvės, interaktyvių paveikslėlių kūrimas, 3D raidžių gamyba ir kt. 

Įgyvendinus projektą „Kretingos rajono kultūros lauko specialistų kompetencijų 

ugdymas renginių organizavimo srityje“, pasiektas pagrindinis tikslas – Kretingos rajono kultūros 

specialistams surengti mokymai apie renginių organizavimą, viešąjį kalbėjimą, etiką, protokolą, 

reklamą ir bendruomenės sutelktį. Visi mokymai orientuoti į kuriamų kultūros produktų kokybės 

didinimą, teigiamą kultūros pasiūlos pokytį. 

Siekiant tobulinti bibliotekininkų darbo veiklos įgūdžius, įgyvendintas projektas 

„Šiuolaikinis kultūros žmogus“. Jo metu siekta sukurti novatorišką ir atsakingą darbo aplinką, 

skatinti darbuotojų kūrybiškumą, didinti darbo produktyvumą, tinkamą lankytojų aptarnavimą. Taip 

pat padidėjo Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų pasitenkinimas darbo atmosfera, 

įsitraukimas į kryptingą veiklos planavimą. 

Minint Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ąsias gimimo metines, įgyvendintas projektas-

renginių ciklas „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste“. Surengti M. Valančiaus 

kūrybą šiuolaikiškai pristatantys renginiai Kretingoje ir rajone: Salantuose, Kartenoje, Kūlupėnuose, 

Vydmantuose ir Darbėnuose. Didelį žiūrovų dėmesį patraukė „Taško teatro“ teatrinė kompozicija – 

judesio, garso ir žodžio interpretacija, padedanti atskleisti esminius M. Valančiaus kūrybos ir veiklos 

aspektus, idėjas, tikslus. Papildomai surengta 8 plakatų paroda apie M. Valančiaus gyvenimą, veiklą, 

kūrybą. 

Metų pabaigoje įgyvendintas projektas „VersliKretinga;21“, kuris jau tapo tradiciniu 

verslumo inkubatoriumi. Projekto tikslas – skatinti kretingiškių verslumą, savarankišką užimtumą, 

naujų darbo vietų kūrimą, pasitelkiant verslo, inovatorių, reklamos specialistų ir akademinės 

bendruomenės patirtį. Visi organizuoti renginiai skirti verslą pradedantiesiems ar smulkiojo ir 

vidutinio verslo atstovams. 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos finansuoti arba iš dalies finansuoti projektai: 

 „Ypatingų poreikių vaikų pojūčių pilis bibliotekoje“ (Viešoji biblioteka); 

 „Knygos invazija‘21“ (Viešoji biblioteka); 

 „Knygos laboratorija“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kretinga skaito: kūrybos žolynų brydė“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kretingos rajono kultūros lauko specialistų kompetencijų ugdymas renginių 

organizavimo srityje“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kultūra kitaip“ (Viešoji biblioteka); 

 „Moderni biblioteka“ (Viešoji biblioteka); 



32 

 

 „Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių literatūroje įtaka šiuolaikinei visuomenei“ (Viešoji 

biblioteka); 

 Renginių ciklas „Biblioteka – tai Tu!“ (Viešoji biblioteka); 

 „Šiuolaikinis kultūros žmogus“ (Viešoji biblioteka); 

 Renginių ciklas „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste“ (Viešoji biblioteka); 

 Projektas „Versli Kretinga 2021“ (Viešoji biblioteka); 

 Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas“ bibliotekoje (Viešoji biblioteka); 

 Vaikų vasaros poilsio organizavimas (Viešoji biblioteka); 

 Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų kūrimas, redagavimas ir 

priežiūra (Viešoji biblioteka); 

 Dainuojamosios poezijos renginių ciklas Salantų seniūnijos bibliotekose „Poezija. 

Muzika. Gyvenimas“ (Salantų m. filialas); 

 Edukacinių renginių ciklas „Skaitymo paslaptis: nepasiklydę tarp knygų“ (Baublių 

filialas); 

 Renginių ciklas „Žemaičių didieji“ (Darbėnų filialas); 

 Renginių ciklas „Baltiški – lietuviški ženklai ir simboliai“ (Erlėnų filialas); 

 Renginių ciklas „Antanas Mončys iš Mončių kaimo“ (Grūšlaukės filialas); 

 Projektas „Minint vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ąsias gimimo metines“ (Kūlupėnų 

filialas); 

 Kūrybinių renginių ciklas vaikams „Knygų dirbtuvės Laukžemėje“ (Laukžemės filialas); 

 Kūrybinė stovykla vaikams „Atostogauk, skaityk, tobulėk“ (Šukės filialas); 

 Kūrybinės dirbtuvės „Vasara su pasaka“ (Vydmantų filialas). 

 

Iš kitų šaltinių finansuoti ar iš dalies finansuoti projektai: 

 Projektas „Knygos laboratorija“ (Viešoji biblioteka) – Lietuvos kultūros taryba; 

 Projektas „Kretingos rajono kultūros lauko specialistų kompetencijų ugdymas renginių 

organizavimo srityje“ (Viešoji biblioteka) – Lietuvos kultūros taryba; 

 Projektas „Kultūra kitaip – Hakatonas“ (Viešoji biblioteka) – Lietuvos kultūros taryba; 

 Projektas „Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių literatūroje įtaka šiuolaikinei 

visuomenei“ (Viešoji biblioteka) – Lietuvos kultūros taryba; 

 Projektas „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste“ (Viešoji biblioteka) – 

Lietuvos kultūros taryba; 

 Projektas „Šiuolaikinis kultūros žmogus“ (Viešoji biblioteka) – Lietuvos kultūros taryba. 

 

VIII. PERSONALAS 

2021m. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) dirbo 49 darbuotojai (51,54 etato): 

 profesionalūs bibliotekininkai – 42; 

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 18; 

 įgiję profesinius įgūdžius – 24. 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 aukštasis išsilavinimas – 23 (54,8 %); 

 aukštesnysis išsilavinimas – 16 (38,1 %); 

 kitas – 3 (7,1 %). 

 

40 bibliotekininkų dirbo visą dieną, 10 – ne pilną darbo dieną. 



33 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

9.1. Patalpų būklė 

Viešosios bibliotekos patalpos, esančios J. K. Chodkevičiaus 1B, šviesios ir jaukios. 

Bendras SVB patalpų plotas – 4 814 kv. m, iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti – 3 818 kv. m: 

 VB patalpų plotas – 2 966 kv. m., iš jų: naudingas – 2 300 kv. m; 

 MF patalpų plotas – 153 kv. m, iš jų: naudingas – 153 kv. m; 

 KF patalpų plotas – 1 695 kv. m., iš jų: naudingas – 1 365 kv. m. 

Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė yra gera: patalpos renovuotos, nupirkti baldai ir 

kitas inventorius. 

9.2. Techninis aprūpinimas 

SVB atnaujinimai:  

 4 filialuose atnaujintos 12 kompiuterizuotų darbo vietų ir 4 daugiafunkciniai spausdinimo 

aparatai viešajai prieigai; 

 atnaujintos 6 kompiuterizuotos darbuotojų darbo vietos filialuose; 

 sumontuoti du TV stovai ir 4 TV prietaisai filialuose; 

 atlikta kompiuterinio tinklo patikra centre, rastos sujungimo klaidos ir jos pašalintos, 

perkelti 2 WIFI taškai į naujas vietas, kad nuosekliau padengti pastovaus signalo plotą; 

 optimizuota rekuperacinė sistema, atskirti veikimo algoritmai vasaros/žiemos periodu; 

 sukurtas šablonas elektroninių laiškų kontaktinės informacijos pateikimui; 

 Youtube platformoje tiesiogiai transliuoti 8 susitikimai su autoriais ir 2 konferencijos; 

 peržiūrėtos ir įsisavintos gamintojo ir kitų vartotojų sukurtos pamokos kaip valdyti 

BlackMagic ATEM Television Studio HD ir BlackMagic ATEM Mini Pro ISO įrenginius, peržiūrėta 

ir įsisavinta mokomoji medžiaga kaip valdyti ir pritaikyti konkretiems poreikiams OBS Studio 

programinę įrangą bei jos įskiepius. Transliacija vykdoma naudojant aukščiau minėtą techninę ir 

programinę įrangą, taip pat naudojamos dvi JVC GY-HM180E vaizdo kameros ir Sony A5000 foto 

kamera, laidiniai ir belaidžiai mikrofonai Sennheiser, garso pultas Soundcraft Signature 12, 

apšvietimo lempos Swit PL-E60P. Transliacijas galima atlikti tiek uždarose patalpose, tiek atvirame 

lauke; 

 įsisavinta „OBS Studio“ programinė įranga nuotolinėms transliacijoms, rasti 

kompleksiniai sprendimai; 

 dalyvauta nuotolinių transliacijų veiklose: organizavimas, transliavimas ir derinimas tiek 

iš bibliotekos Facebook puslapio, tiek ir per kitas pranešėjų platformas; 

 iš 2018–2021 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) projekto 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ 2021 m. atlikta: 

- pakeista: 12 viešosios prieigos kompiuteriai, 4 daugiafunkcių spausdintuvų;  

- prijungta 4 televizorių, nupirkta ir sumontuota 2 TV stovai filialuose; 

- modernizuota vartotojų registravimo statistikos sistema VRSS ir įdiegta 4 bevielio 

tinklo prieigos taškų, darbuotojai apmokyti naudotis technine ir programine įranga. 

VB duomenų perdavimo ir saugos užtikrinimui bei lankytojų statistikai rinkti atlikta: 

 serverių HP Proliant G5 ir HP Proliant G8 techninė priežiūra ir aptarnavimas; 

 dedikuoto pašto serverio Zimbra aptarnavimas; 

 kretvb.lt, kretingosenciklopedija.lt web serverių aptarnavimas; 

 kretvb.lt, kretingosenciklopedija.lt turino valdymo sistemų periodinis atnaujinimas; 
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 Hyper-V ir Vmware virtualių serverių priežiūra; 

 nutolusio atsarginių duomenų ivcloud.kretvb.lt serverio priežiūra; 

 Let's Encrypt SSL duomenų šifravimo sertifikatų periodinis atnaujinimas; 

 vietinio atsarginių kopijų cloud.kretvb.lt serverio priežiūra; 

 Linux serverio priežiūra skirto konferencijų salių rezervacijos sistemai; 

 periodinis atnaujinimas ir priežiūra Linux virtualaus serverio su NGINX ir Stunnel 

servisais, kurie nukreipia duomenis iš LIBIS debesies į bibliotekoje esančias LIBIS darbo vietas; 

 Cisco WLAN controller serverio priežiūra; 

 padidinta vietinio atsarginių duomenų kopijų cloud.kretvb.lt serverio diskinio kaupiklio 

talpa; 

 atnaujinta pašto serverio SSL sertifikato pratęsimo procedūra. 

Pasiekimai: 

 populiarėjantis VB Facebook puslapis, naudojami modernesni viešinimo būdai, 

anonsuojami renginiai pasitelkiant Facebook ir Instagram pasakojimus („Story“), TikTok filmukus, 

buriamas sekėjų ratas; 

 karantino metu rengti nuotoliniai tiesioginio srauto renginiai Youtube platformoje; 

 nežiūrint besitęsiančios COVID-19 pandeminės situacijos, sėkmingai vykdyta projektinė 

veikla; 

 aktyviai kelta darbuotojų kvalifikacija įvairiuose seminaruose, mokymuose, sėkmingai 

įsisavintos naujovės; 

 paklausūs Skaitmeninio raštingumo nuotoliniai mokymai; 

 už aktyvų Kretingos bendruomenės kultūrinės veiklos ir iniciatyvų puoselėjimą VB 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Birutei Naujokaitienei įteikta Kretingos kultūros ir meno 

premija; 

 VB vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros finansuojamą iš Klimato kaitos programos projektą, įsigytas geografiškai nuo elektros 

energijos vartojimo vietos nutolęs saulės šviesos energijos gamybos įrenginys. 

 

Problemos: 

 dėl neišbaigtos naujos LIBIS sistemos ir nuolatinės jos funkcijų kaitos bei klaidų taisymo 

stringa kasdieninis bibliotekininkų darbas, gaišinamas lankytojų laikas; 

 ženklus SVB veiklos rodiklių sumažėjimas, kurį lėmė COVID-19 besitęsianti pandemija 

bei VB konferencijų salėje įsteigtas vakcinacijos centras, laikinai sustabdytas masinių renginių 

organizavimas; 

 būtinas kompiuterinės technikos atnaujinimas VB filialų darbuotojams; 

 viešinimo trūkumas spaudoje – daugiau straipsnių rajono laikraščiuose; 

 programinės literatūros trūkumas. 

 

SVB veiklos prioritetai kitais metais: 

Dėl neapibrėžtos socialinės situacijos su COVID-19 pandemija visoje šalyje, sunku vykdyti 

veiklos planavimą. Esminis kultūrinės, švietimo, edukavimo veiklos 2022 m. planavimo principas 

išlieka toks pat, kaip ir 2021 m. – galimybė suplanuotą produktą perkelti į virtualią erdvę. Nuotoliniai 

renginiai per pandeminį laikotarpį po truputį prarandą aktualumą, todėl 2022 m. vasaros laikotarpis 

planuojamas intensyvus dėl galimybės renginius organizuoti lauke – saugi aplinka ir dalyviams, ir 

lankytojams. 

Viešoji biblioteka (VB) yra šalies bibliotekų tinklo, draugiško įvairaus pobūdžio negalias 

turintiems lankytojams, dalis, pažymėta ženklu „Biblioteka visiems“. Viešoji biblioteka (VB) yra 
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pasirengusi aptarnauti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, regos negalią turinčius asmenis, 

infrastruktūra pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims. 

Rengiant 2022 m. SVB renginių planą, atsižvelgiama į tai, kad 2022 m. Lietuvos Respublikos 

Seimo nutarimais yra paskelbti Lietuvos karaimų, Savanorystės, Lietuvos krepšinio šimtmečio, 

Lietuvos Bažnyčios Kronikos, Lietuvos jaunimo, Jono Meko, Lietuvos universitetų, Gyvūnų 

gerovės, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Romo Kalantos, 

Ievos Simonaitytės metais. 2022 m. SVB prisijungs prie Kretingos rajono savivaldybės iniciatyvos 

minėti Žemaičių kalbos metus Kretingos rajone. 

 

Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė 
 


